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میورب ادخ  غاب  هب 

باتک تاصخشم 

 - 1353 يدهم ، ینارآ ، نایمادخ  هسانشرس : 

.نایمادخ يدهم  میورب / ادخ  غاب  هب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1392 رشن ، باتک  تاراشتنا  هسسوم  روشک ، یمومع  ياه  هناخباتک  داهن  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص  80 يرهاظ :  تاصخشم 

3-23-6941-600-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1388 توعد ،  یلبق : پاچ  تشاددای : 

ریثات اهدجسم -- عوضوم : 

موسر بادآ و  اهدجسم --  عوضوم : 

رشن باتک  تاراشتنا  هسسوم  .روشک  یمومع  ياه  هناخباتک  داهن  هدوزفا :  هسانش 

BP261/خ4ب9 1392 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/75 ییوید :  يدنب  هدر 

3109688 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

؟ دینک یم  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  تکرب  ریخ و  ردقچ  دینک ، یم  ادیپ  روضح  دجسم  رد  یتقو  دیناد  یم  ایآ 

؟ دیسر وا  ینابرهم  تمحر و  زا  ییایرد  هب  یتحار  هب  ناوت  یم  اج  نآ  رد  تسا و  تسود  هناخ  دجسم  دیناد  یم  ایآ 

؟ دشاب هتشاد  دجسم  قشع  ورگ  رد  لد  هک  تسا  یسک  قاتشم  تشهب  هک  دیناد  یم  ایآ 
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!؟ دوش یم  گنت  وت  نم و  روضح  يارب  دجسم  بلق  دیناد  یم  ایآ 

.میسرب رتشیب  شمارآ  هب  مینک و  رت  گنررپ  دوخ  یگدنز  رد  ار  ّتیونعم  ات  مینک  شالت  دجسم  رد  روضح  اب  دییایب 

.دیوش انشآ  رتشیب  دجسم  رد  روضح  راثآ  اب  ات  دنک  یم  کمک  امش  هب  باتک  نیا 

.دیبایب ما ، هدرک  رکذ  ناتیارب  هک  ییاه  تسویپ  رد  ارم  نانخس  لیلد  دیناوت  یم  امش 

.دندومن يرای  ارم  ریسم  نیا  رد  هک  میامنب  ار  رکشت  ریدقت و  لامک  یکمن  مثیم  ياقآ  بانج  مزیزع  تسود  زا  مناد  یم  دوخ  هفیظو 

 . متسه امش  رظتنم  مربب ،  هرهب  باتک  نیا  دروم  رد  امش  تارظن  زا  هک  موش  یم  لاحشوخ  رایسب 

ینارآ نایماّدُخ  يدهم 

رهم 1387 مق ،

! گرزب یتسود  کی  حرط 

؟ تساجک غبصَا  هناخ  دیناد  یم  امش  ایآ 

! غبصا مادک 

.دشاب یم  (ع ) یلع ترضح  نارای  زا  یکی  هک  نامه 

.مّود هناخ  پچ ، تسد  هچوک ، نیمه  ياهتنا  يرآ ،

.مجنگ یمن  دوخ  تسوپ  رد  مدرک ، ادیپ  ار  غبصا  هناخ  ماجنارس  هفوک ، رهش  رد  وجتسج  اه  تعاس  زا  دعب  هکنیا  زا 

.دید مهاوخ  ار  (ع ) یلع ترضح  يافواب  رای  نم 

.مدمآ نک ، ربص  دیوگ : یم  هک  دروخ  یم  مشوگ  هب  نابرهم  درمریپ  نآ  يادص  منز و  یم  ار  هناخ  ِرد 

.دنک یم  ییاریذپ  نم  زا  ییاراوگ  یندیشون  اب  دنک و  یم  توعد  شیوخ  هناخ  هب  ارم  ینابرهم  اب 

! دراد یباّذج  ینارون و  هرهچ  هچ  درمریپ  نیا 

ما هدمآ  زورما  مسیون ، یم  باتک  ناناوج  يارب  هک  متسه  يا  هدنسیون  منک : یم  یفّرعم  ار  مدوخ 
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.مشاب هارمه  امش  اب 

هچ ناناوج  هب  دوخ  باـتک  نیا  اـب  یهاوخ  یم  بوخ ، دـیوگ : یم  دـنک و  یم  هاـگن  نم  هب  یناـبرهم  اـب  دـهد و  یم  ناـکت  يرـس  وا 
؟ ییوگب

؟ ینک مکمک  هار  نیا  رد  یناوت  یم  ایآ  .منک  هدنز  ناناوج  لد  رد  ار  دجسم  هب  قشع  مهاوخ  یم  متفگ :

.دوش یم  يراج  وا  نامشچ  هشوگ  زا  کشا  دنیشن و  یم  درمریپ  نیا  هرهچ  رب  یمغ  رابغ  نک ، هاگن 

.دش تحاران  غبصا  ارچ  سپ  مدزن ، يدب  فرح  هک  نم  دش  هچ  ایادخ !

؟ دیدش تحاران  نم  لاؤس  زا  ایآ 

.دش يراهب  ملد  مداتفا و  يا  هرطاخ  دای  هب  وت  نخس  اب  مرسپ ، هن 

؟ يا هرطاخ  هچ 

.تفر تشاذگ و  اهنت  ارم  هک  منابرهم  رای  نآ  مداتفا ، (ع ) یلع ترضح  دوخ  يالوم  دای 

رد متفر ؛ یم  ترضح  نآ  هناخ  هب  نم  دوب ، میالوم  هک  اهزور  نآ  ریخ ، هب  شدای  درک : نخس  هب  عورش  درمریپ  نیا  هک  دوب  اج  نیا  و 
نآ زا  هاگ  چیه  هک  دوب  دنمشزرا  نیریش و  نانچ  ترـضح  نآ  نانخـس  .تفگ  یم  نخـس  میارب  ترـضح  نآ  متـسشن و  یم  وا  رانک 

.مدش یمن  ریس 

.دمآ نایم  هب  دجسم  زا  نخس  مه  زور  کی  يرآ  تفگ ، یم  میارب  هزات  یبلاطم  ترضح  نآ  زور  ره 

، دـناوخب دجـسم  رد  ار  دوخ  زامن  هک  یـسک  .یناوخب  دجـسم  رد  ار  تزاـمن  نک  یعـس  غبـصا ! يا  : » دومرف میـالوم  هک  تسه  مداـی 
یم یتفرعم  تخانش و  وا  هب  ای  دربب و  هرهب  وا  اب  یتسود  زا  ات  دهد  یم  ار  دوخ  بوخ  ناگدنب  زا  یکی  اب  یتسود  قیفوت  وا  هب  دنوادخ 

1 «. دنک یم  اطع  وا  هب  ار  تیصعم  هانگ و  زا  يرود  ییاناوت  ای  تسا و  هدوب  هرهب  یب  نآ  زا  ًالبق  هک  دهد 

یعس تشاد  هک  يدایز  لاس  نس و  نیا  اب  غبصا  هک  دوبن  تهج  یب  يرآ ،
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.دناوخب دجسم  رد  ار  دوخ  زامن  ات  درک  یم 

.تسا هداد  رارق  یّصاخ  رثا  نتفر  دجسم  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسناد  یم  وا 

حرط امش  يارب  هناخ  بحاص  ات  دیباتشب  دجسم  يوس  هب  دیتسه ، بوخ  یمیمص و  تسود  ندرک  ادیپ  لابند  هب  هک  یناناوج  يا  سپ 
.دزیرب ار  گرزب  یتسود  کی 

.دوش یم  لصاح  بسانم  یهارمه  رای و  اب  یتسود  هیاس  رد  ّتیقّفوم  يرآ ،

.نک ور  دجسم  يوس  هب  یسرب  تفرعم  هب  ات  یشوک  یم  یتسه و  نافرع  ناهاوخ  رگا 

.دنک یم  ییاریذپ  نیتسار  یتفرعم  اب  وت ، ِبلق  زا  هناخ  بحاص  هک  وش  تسود  ادخ  هناخ  اب  ایب و 

دوخ یگدـنز  رد  هژیو  تروص  هب  ار  ادـخ  ینابرهم  يراد  تسود  رگا  ینک ؛ بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  ادـخ  تمحر  یهاوخ  یم  رگا 
.يریگب رارق  ادخ  ینابرهم  ناراب  ریز  ات  باتشب  دجسم  يوس  هب  یبایب ،

ساسحا وا  ياـه  هسوسو  لـباقم  رد  وت  دـنک و  یم  تا  هسوسو  ناطیـش  رگا  تسا ؛ هدـش  تخـس  تیارب  هاـنگ  زا  نتفرگ  هلـصاف  رگا 
.دنک یم  ژراش  ار  وت  نامیا  دنوادخ  هک  تسا  اج  نآ  باتشب ، دجسم  هب  ینک  یم  فعض 

.ینک تیوقت  ار  دوخ  نامیا  یناوت  یم  ادخ  هناخ  رد  روضح  نیمه  اب  نادب 

.ینک دیماان  دوخ  زا  ار  ناطیش  دیاب  .یشاب  هدامآ  دیاب  وت  تسا و  وت  نیمک  رد  ناطیش 

سب وت  يارب  اـه  ییاـهنت  رگید  اـیآ  .يروآ  تسد  هب  يراد  مزـال  يوـنعم  یتخبـشوخ  يارب  هچنآ  ره  یناوـت  یم  نتفر  دجـسم  اـب  وـت 
؟ تسین

.تسا هاگآ  وت  ياهزاین  همه  زا  تسا ، نابرهم  اقآ و  یلیخ  هک  هناخ  بحاص  تسا و  دجسم  رد  روضح  نیمه  وت  حور  ِنامرد 

.يراد زاین  تسود  کی  ییامنهار  هب  هظحل  نیا  رد  هک  دناد  یم  وا 

لّوحتم وت  یگدنز  هاگنآ  دش و  تیزور  بوخ  تسود  کی  ینک  یمن  رواب  هک  یهار  زا  ینیب  یم  نیمه  يارب 
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2 .دوش یم 

دجسم يوس  هب  مدق  باوث 

.تسا هدش  گنت  تافرع  يارحص  يارب  تلد  مناد  یم  یجاح !

! دنک یم  هبرجت  ار  يونعم  يافص  هچ  جح  رفس  رد  ناسنا  هک  دناد  یم  ادخ 

! ینک زاورپ  تسود  مرح  يوس  هب  ات  دوش  تتبون  هک  يرظتنم  يا و  هدرک  مان  تبث  رفس  نیا  يارب  دیاش 

.یهد ماجنا  ار  رفس  نیا  مان  تبث  یّتح  يا  هتسناوتن  زونه  مه  دیاش 

.دیامنب نادنموزرآ  همه  بیصن  ار  رفس  نیا  ادخ  هک  مینک  اعد  ایب 

.نادرگب نادنموزرآ  همه  تمسق  ار  تدوخ  هناخ  رادید  يدوز  هب  ایادخ !

؟ تسا هدومن  هدامآ  ار  یشاداپ  هچ  دوخ  هناخ  ِیجاح  يارب  دنوادخ  یناد  یم  یتسار ،

، دـتفا یم  هار  هب  ادـخ  هناخ  يوس  هب  یجاح  هک  یتقو  : » دـندومرف ترـضح  نآ  هک  مدینـش  مدوب ، (ع ) رقاب ماما  تمدـخ  هک  زور  کی 
هد ار  وا  ماقم  دشخب و  یم  ار  وا  هانگ  هد  دسیون و  یم  وا  هدنورپ  رد  کین  راک  هنـسح و  هد  دـنوادخ  دراد ، یمرب  هک  یمدـق  ره  يارب 

«. درب یم  الاب  هجرد 

! مدوب رفس  نیا  هب  ناگدش  توعد  ءزج  مه  نم  شاک  اه ! یجاح  لاح  هب  اشوخ 

.منک فاوط  تا  هناخ  ِدرگ  مشاب و  وت  نامهم  متسناوت  یم  مه  نم  هک  دش  یم  هچ  مرادن ، لد  نم  رگم  ایادخ !

هب متـسناوت  یمن  هک  نیا  زا  تسا  هداد  رارق  باوث  همه  نیا  یجاح  يارب  دـنوادخ  هک  مدـیمهف  یتقو  شتـسار  یتسین ، هبیرغ  هک  اـمش 
.مدش تحاران  یلیخ  مورب ، جح  رفس 

.دوب هدرک  ار  تسود  هناخ  ياوه  ملد  دوب ، هدش  گنت  تافرع  يارب  ملد  یلیخ  میوگ ، یم  ار  لاسراپ  هفرع  زور 

.دوب لد  راک  دوبن ، مدوخ  تسد  مدرک ، هیالگ  مدز و  فرح  مبوبحم  اب  یلیخ  هصالخ ، میایب ! متساوخ  یم  مه  نم  ایادخ !

«. نک مارآ  ار  ملد  يروج  کی  تدوخ  : » متفگ وا  هب 

هک مدوب  نیا  رکف  هب  مئاد  دوب ، هتفرگ  ملاح  اّما  مدوب ؛ نتشون  قیقحت و  لوغشم  نم  تشذگ و  یتعاس 
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هانگ هد  دهد و  یم  هنـسح  هد  دراد ، یمرب  رفـس  نیا  رد  هک  یمدق  ره  هزادنا  هب  یجاح  هب  ادخ  ما ، هدنام  مورحم  یگرزب  باوث  هچ  زا 
.دشخب یم  ار  وا 

رگید يا  هنوگ  هب  میناوت  یم  ایآ  میا ، هدرکن  ادیپ  ار  یهلا  ِنما  مرح  هب  فّرشت  قیفوت  هک  اه  یلیخ  نم و  متفگ : دوخ  اب  تقو  کی  اّما 
؟ میروآ تسد  هب  ار  گرزب  باوث  نیا 

.دشاب جح  رفس  باوث  دننام  نآ  باوث  هک  مدرگ  یم  يراک  لابند  هب  نم  زیزع ! هدنناوخ 

ارم هانگ  هد  دسیونب ، نم  لمع  همان  رد  هنسح  هد  مراد ، یمرب  نآ  هار  رد  هک  یمدق  ره  هب  دنوادخ  مهد ، ماجنا  ار  نآ  نوچ  هک  يراک 
.دهدب نم  هب  ماقم  هد  دشخبب و 

؟ تسا نکمم  يزیچ  نینچ  ًالصا  امش  رظن  هب  دینک ؟ کمک  نم  هب  دیناوت  یم  امش  ایآ 

رد هدومن ، فاوط  ادخ  هناخ  ِدرگ  تسا ، هدرک  لّمحت  ار  رفـس  ياه  یتخـس  تسا و  هتفر  هّکم  هب  يراظتنا  مشچ  اهلاس  زا  دعب  یجاح 
.تسا هدرک  ینابرق  هتفر و  ینم  هب  هدرک ، فوقو  ناتسبرع  مرگ  باتفآ  رد  تافرع  يارحص 

.مروآ تسد  هب  ار  باوث  نامه  مشاب و  ما  هّچب  نز و  رانک  مدوخ ، رهش  رد  مهاوخ  یم  نم  الاح 

متـساوخ یم  متـشاد و  يا  هدـشمگ  نوچ  اّما  دـیماجنا  لوط  هب  نم  هعلاطم  .مداد  همادا  ار  دوخ  هعلاطم  متفر و  اه  باتک  غارـس  هب  زاب 
.دوب شخب  تّذل  میارب  شهوژپ  هعلاطم و  نیا  مبایب  ار  نآ  امتح 

.دیوش ربخاب  نآ  زا  دیهاوخ  یم  مه  امش  امتح  .دوب  نشور  حضاو و  باوج ، متفای ! ار  نآ  ماجنارس 

هنـسح و هد  دـنوادخ  دراد  یمرب  هک  یمدـق  ره  هب  دـنک  تکرح  دجـسم  يوس  هب  زامن  ِندـناوخ  يارب  سک  ره  : » تسا هدومرف  ربمایپ 
دشخب یم  ار  وا  هانگ  هد  دسیون و  یم  وا  لامعا  هدنورپ  رد  وکین  راک 
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3 «. درب یم  الاب  هجرد  هد  ار  وا  ماقم  و 

.دنک یم  تیانع  دورب ، دجسم  هب  زامن  ِندناوخ  يارب  هک  یسک  هب  مه  ار  نامه  هداد ، رارق  یجاح  يارب  ادخ  هک  یباوث  نامه  يرآ ،

.دوب هداتسرف  نم  يارب  ادخ  هک  دوب  یباوج  نیا  هک  مدرک  نیقی  مدش و  لاحشوخ  یلیخ  نم 

.متفاتش دجسم  يوس  هب  رتهب  یتفرعم  رتشیب و  یقشع  اب  متفرگ و  وضو  متساخرب ، دوب ، رهظ  ناذا  کیدزن  رگید 

! مدرک یم  ریس  اه  نامسآ  رد  هک  ییوگ  .متشاد  یلاح  هچ  دجسم  هب  نتفر  ریسم  رد  نم  زور  نآ  هک  ینادب  منک ، یم  رکف 

؟ مسرب میوزرآ  هب  هنوگچ 

.تسا اهنآ  يوزرآ  یگرزب  هب  اه  ناسنا  یگرزب 

؟ يراد ییوزرآ  هچ  یگدنز  رد  وت 

.ینیب یمن  ار  دوخ  ياپ  يولج  زج  رگید  يا و  هدش  یگّرمزور  راچد  دنکن 

.یسرب نآ  هب  هک  ینک  شالت  یشیدنیب و  ابیز  ییادرف  هب  دیاب  وت  هن ،

.میزاس یم  ار  نآ  هکلب  میسر ، یمن  نامیاهوزرآ  هب  ام  اریز 

.درک لّکوت  ادخ  هب  دروخ و  لد  نوخ  دیشک ، تمحز  دیاب  وزرآ  ِنتخاس  يارب  لاح  ره  هب 

.دنک کمک  یبیغ  ياه  کمک  اب  ار  وت  هک  یهاوخب  وا  زا  يریگب و  يرای  مه  ادخ  زا  دیاب  يدومن  زاغآ  ار  دوخ  تکرح  وت  یتقو 

دنک کمک  ار  وت  دناشکب و  وت  يوس  هب  ار  ناهج  نیا  یفخم  ياهورین  دناوت  یم  اعد  دوش ، یم  صخـشم  اعد  ّتیمها  هک  تسا  اجنیا 
.یسرب دوخ  لد  هتساوخ  هب  ات 

ردـقچ ایادـخ ! ییوـگ : یم  ینک و  یم  نامـسآ  هب  ور  .ینیب  یمن  ار  نآ  رثا  اـّما  ینک  یم  اـعد  وـت  هک  دوـش  یم  اـه  تـقو  یلیخ  اـّما 
!؟ یهد یمن  ار  مباوج  وت  منزب و  تیادص 

.ینکب دیاب  هچ  هک  ینادن  تقو  نآ  يوش و  هتسخ  ندرک  اعد  زا  مه  یهاگ  دیاش 

.مینک تاعارم  ار  نآ  دیاب  ام  هک  دراد  یبادآ  ندرک  اعد 

سیئر زا  یتساوخرد  همان و  یهاوخب  یتقو  روطچ 
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هار و نک  یعس  ینک ، اعد  یهاوخ  یم  هک  یعقوم  ینک ، یم  لاؤس  دوخ  ياضاقت  سیون  شیپ  دروم  رد  رفن  دنچ  زا  ییامنب  يا  هرادا 
.ینک تاعارم  مه  ار  نآ  مسر 

امـش يارب  ار  (ع ) قداص ماما  ياه  همانرب  زا  یکی  یهدـب  هزاجا  نم  هب  رگا  یلو  تسا  رایـسب  ندرک  اـعد  بادآ  دروم  رد  نخـس  هّتبلا 
.منک وگزاب 

؟ درک یم  ارجا  ار  يا  همانرب  هچ  دنک  اعد  تساوخ  یم  تقو  ره  ترضح  نآ  دیناد  یم  ایآ 

: ینک یط  ار  هلحرم  راهچ  نیا  دیاب  اعد  يارب  (ع ) ماما هتفگ  قبط  هک  میوگب  تیارب  هصالخ  روط  هب 

.دسرب ارف  رهظ  ناذا  عقوم  ات  ینک  ربص  دیاب  بلا . 

.یهدب ناگراچیب  ارقف و  هب  هقدص  يرادقم  ماگنه  نآ  رد  ب . 

.ینک وبشوخ  ار  دوخ  ینزب و  دوخ  هب  رطع  يرادقم  ج . 

.ینک اعد  دوخ  تجاح  يارب  اجنآ  رد  یباتشب و  دجسم  يوس  هب  د . 

!؟ میا هداد  ماجنا  اعد  ماگنه  ار  بادآ  نیا  راب  دنچ  یتسار  هب 

؟ میتسین (ع ) قداص ماما  هعیش  ام  رگم 

.میرب یمن  هانپ  دجسم  هب  شیوخ  تجاح  نتفرگ  يارب  ارچ  سپ 

نیا هب  ردقچ  .دنا  هدناوخ  ار  دنرادن  يربتعم  كردم  چیه  هک  ییاهدرو  رکذ و  اعد ، تباجتـسا  يارب  هک  ما  هدید  ار  یناناوج  ردـقچ 
.دنا هدوب  لفاغ  شیوخ ، ّلحم  دجسم  زا  اّما  دنا ! هدیود  فرط  نآ  فرط و 

.دنا هتخاس  رود  میشاب  دیاب  هچ  نآ  زا  ار  ام  هنارهام  ردقچ 

! دراد يدایز  هلصاف  ترضح  نآ  ياه  همانرب  اب  ام  رادرک  لامعا و  یلو  میتسه  (ع ) قداص ماما  هعیش  مسا ، هب 

.یتسه هناخ  بحاص  نامهم  ینک ، یم  ادیپ  روضح  اج  نآ  رد  یتقو  وت  تسا و  ادخ  هناخ  دجسم 

؟ يوش کیدزن  ادخ  هب  ردق  نیا  یتحار  نیا  هب  یناوت  یم  ایند  نیا  ياجک  رد 

هاوخب وا  زا  نک و  تولخ  شیوخ  يادخ  اب  ورب ، دجسم  هب  رامشب و  تمینغ  ار  تصرف  سپ 
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4 .یسرب دوخ  هتساوخ  هب  هک  دنک  تکمک  ات 

! مینک همیب  ار  دوخ  ایب 

ره هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  یگدـننار  تارطخ  نیمه  لاثم  يارب  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  ام  یگدـنز  يداـیز ، تارطخ  هک  دـیناد  یم  اـمش 
.دریگ یم  ار  ام  زیزع  نانطومه  زا  ردقچ  ناج  زور 

.دریگ رارق  هّجوت  دروم  رتشیب  دیاب  تسا و  ّمهم  رایسب  هنیمز  نیا  رد  یفاک  شزومآ  ینمیا و  تاکن  تیاعر 

؟ دزاس رود  ام  یگدنز  ام و  زا  ار  اهالب  دناوتب  هک  دیسانش  یم  ار  یهار  امش  ایآ 

؟ دنک يریگولج  الب  عوقو  زا  دناوتب  هک  دیسانش  یم  ار  يا  همیب  تکرش  ایآ 

راک .دیا  هدرک  رود  دوخ  زا  ار  اهالب  زا  يرایـسب  دـیهد ، ماجنا  ار  نآ  رگا  هک  منک  یفّرعم  امـش  هب  ار  يراک  مهاوخ  یم  اجنیا  رد  نم 
.درادن مه  یجرخ  تسا و  يا  هداس  رایسب 

رود امـش  زا  ار  اـهالب  دـناوت  یم  دجـسم  رد  ندرک  اـعد  هک  دـنک  یم  هراـشا  هتکن  نیا  هب  دوخ  نانخـس  زا  یکی  رد  (ع ) قداـص ماـما 
5 .دزاس

.تسا هداد  رارق  شدوخ  هناخ  رد  ندرک  اعد  يارب  ار  يرثا  نینچ  دنوادخ 

وت زا  ار  الب  ياهریت  مه  وا  ییوگ ، یم  نخـس  وا  اب  ینک و  یم  تولخ  وا  اب  يور ، یم  دجـسم  هب  يوش ، یم  ادخ  نامهم  وت  هک  یتقو 
.دزاس یم  رود 

؟ يا هدید  ار  هلولگ  دض  ياه  سابل 

! دنک یمن  رثا  وا  رد  اّما  دنک  یم  دروخرب  وا  هب  اه  هلولگ  دنک ، نت  هب  ار  اهنآ  رفن  کی  یتقو 

! ینک یم  نت  هب  الب  دض  سابل  کی  دجسم  رد  دوخ  روضح  اب  وت 

.دنا هدرب  رد  هب  ملاس  ناج  گرم  هنحص  زا  هک  مسانش  یم  ار  دارفا  ردقچ 

.یشاب اهنآ  زا  یکی  مه  تدوخ  وت  دیاش 

.دنک رود  وت  زا  ار  الب  ات  هتساوخ  یم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  اه  نیا  همه 

.يوش همیب  اهالب  زا  ندرکاعد ، دجسم و  رد  روضح  اب  یناوت  یم  وت  يرآ ،

! دنیآ یم  دجسم  يوس  هب  هک  ینادرمریپ 
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ام هک  مدرک  یم  رکف  هشیمه  اه  یلیخ  لثم  مه  نم 
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.دنیایب دجسم  هب  هک  مینک  قیوشت  ار  ناناوج  دیاب 

؟ دیآ یمرب  يراک  هچ  اهدرمریپ  نیا  زا  رخآ 

.درادن شزرا  هک  نیا  دنیآ ، یم  دجسم  هب  نیمه  يارب  دنهد و  یمن  هار  اجک  چیه  ار  اهنآ 

.تسا هابتشا  رکف  نیا  هک  مدیمهف  زورما  اّما 

.دراد یبوخ  رثا  هعماج  يارب  ردقچ  دجسم  رد  نادرمریپ  روضح  هک  مدیمهف 

.دوش یم  لاحشوخ  یلیخ  دنیآ  یم  دجسم  هب  نادرمریپ  هک  دنیب  یم  یتقو  دنوادخ 

؟ يدروآ اجک  زا  ار  نخس  نیا  ییوگ : یم  امتح 

هانگ تیـصعم و  نیمز  يور  رد  هک  دوش  یم  هاگ  دشاب : بلاج  تیارب  منک ، نایب  ار  ادـخ  لوسر  نخـس  اج  نیا  رد  رگا  منک  یم  رکف 
لزاـن نیمز  لـها  رب  ار  دوخ  باذـع  هک  دریگ  یم  میمـصت  ادـخ  دوش و  یم  زیربل  ادـخ  ربص  رگید  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  ریگارف 

.دنک

! كاندرد تخس و  یباذع 

.دنهدب ار  اه  ناسنا  تشز  لامعا  يازس  ات  دنوش  یم  هدامآ  باذع  ناگتشرف 

؟ اجک ات  ییایح  یب  رخآ 

! ناگتشرف يا  دهد : یم  روتـسد  .دوش  یم  فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  هرابکی  هب.دنک  یم  نیمز  هب  ار  دوخ  ياه  هاگن  نیرخآ  مه  ادخ 
.مدرک رظن  فرص  مدرم  نیا  باذع  زا  نم 

؟ دش فرصنم  دوخ  میمصت  زا  ادخ  هک  دش  هچ  یتسار  هب  دریگ ، یم  یشیپ  وا  بضغ  رب  ادخ  تمحر  رگید  راب 

.دنیوگ یم  رگیدکی  اب  ناگتشرف  هک  تسا  ینخس  نیا 

رد دجـسم  يوس  هب  ینادرمریپ  هک  دـید  درک ، هاگن  نیمز  هب  رخآ  تاظحل  نآ  رد  ادـخ  دـنرب : یم  یپ  راک  نیا  زار  هب  هنوگ  نیا  اهنآ 
نتفرگ دای  لاح  رد  هک  دنیب  یم  ار  یناکدوک  .دنور  یم  ادخ  هناخ  هب  دنور  یم  هار  یتخس  اب  هک  یلاح  رد  اهنآ  .دنتسه  تکرح  لاح 

.دنتسه نآرق 

.دنک یم  رظن  فرص  اه ، ناسنا  ندرک  باذع  زا  هرظنم ، ود  نیا  ندید  رطاخ  هب  ادخ 

لد تسناوت  دوب و  باّذج  ادخ  يارب  هک  يزیچ  لّوا  هظحل  نآ  رد  يرآ ،
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.تفر یم  دجسم  يوس  هب  مارآ  مارآ  هک  دوب  ینزریپ  ای  درمریپ  نامه  دروایب ، محر  هب  ار  وا 

هب ار  یهلا  ياهتنا  یب  تمحر  دـنک و  مارآ  ار  ادـخ  بضغ  نافوط  دـناوت  یم  دور ، یم  دجـسم  يوس  هب  اصع  اـب  هک  يدرمریپ  ناـمه 
.دزادنا نایرج 

هتفرگ مارتحا  ادخ  تمحر  زا  عقاو  رد  هک  میریگب  مارتحا  نانآ  زا  .دنیآ  یم  دجسم  هب  هک  میشاب  یناریپ  مامت  روضح  نادردق  ایب  سپ 
6 .میا

! میورب ادخ  ترایز  هب  ایب 

؟ هچ ینعی  یسُدق » ثیدح   » یناد یم  ایآ 

: تسا عون  ود  دراد  دوخ  ناگدنب  اب  ادخ  هک  ییاه  نخس 

.تسا هدش  لزان  مالسا  ربمایپ  هب  نآرق  رد  هچنآ  .فلا 

.دشاب یمن  نآرق  ءزج  اّما  هدش  یحو  ربمایپ  رب  هک  هچنآ  .ب 

.دنیوگ یم  یسدق  ثیدح  تسین ، نآرق  ءزج  هک  ینانخس  نیا  هب 

اهدجسم نیمز  يور  رد  نم  ياه  هناخ  هک  دیـشاب  هاگآ  : » مزاس انـشآ  یـسدق  ياه  ثیدح  نیا  زا  یکی  اب  ار  امـش  مهاوخ  یم  زورما 
یتـقو روط  نیمه  دـننک ، یم  یناـشفارون  هک  دـننیب  یم  ار  ناگراتـس  دـننک ، یم  هاـگن  نامـسآ  هب  اـهناسنا  یتـقو  هنوگچ  .دنـشاب  یم 
وـضو شا  هناخ  رد  هک  يا  هدنب  لاح  هب  اشوخ  .دننک  یم  یناشفارون  هک  دـننیب  یم  ار  دـجاسم  دـننک  یم  هاگن  نیمز  هب  نم  ِناگتـشرف 

«. دنک ترایز  ما  هناخ  رد  ارم  دریگب و 

.دراد مارتحا  نامهم  هک  ارچ  مینک ، یم  ییاریذپ  وا  زا  دیایب ، نامهم  ام  يارب  تقو  ره  نم ! تسود 

.دنک ییاریذپ  دوخ  نامهم  زا  هک  تسا  مزال  هناخ  بحاص  رب  میتسه و  ادخ  نامهم  میور ، یم  دجسم  هب  ام  هک  یتقو 

؟ دنک یمن  ییاریذپ  دوخ  نامهم  زا  ادخ  ایآ  هک  دینک  یم  رکف  امش 

وا تمحر  هیاس  رد  اـت  يور  یم  وت  يریگب ؛ شوغآ  رد  ار  وا  یناـبرهم  اـت  يور  یم  وت  .یتسه  ادـخ  رئاز  يور ، یم  دجـسم  هب  هک  وت 
؛ يریگب مارآ 

رئاز هب  ادخ  .يراذگ  یم  هناخ  نیا  هب  مدق  هناخ ، بحاص  ِفطل  هب  دیما  اب  وت 
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7 .دنک یم  لزان  وا  رب  ار  شتمحر  درگن و  یم  ینابرهم  اب  شیوخ  هناخ 

مراد یّمهم  لاؤس  نم 

.داد یم  ار  ربمایپ  خساپ  مه  لیئربج  درک و  یم  لاؤس  لیئربج  زا  دراوم  زا  یلیخ  رد  مالسا  ربمایپ 

لاؤس هک  دهد  یم  ام  هب  ار  مایپ  نیا  دیـسرپ و  یم  ار  يدایز  ياه  لاؤس  لیئربج  زا  مه  زاب  اّما  دوب  لک  لقع  شدوخ  هک  نیا  اب  ربمایپ 
.دوش یم  رتشیب  رتگرزب و  مه  وا  ياه  لاؤس  دوش ، رت  گرزب  ناسنا  ردقچ  ره  هکلب  تسین  بیع  اهنت  هن  ندرک 

.دیسرپ ار  وا  رظن  دومن و  تروشم  لیئربج  شیوخ  ردارب  اب  جارعم  بش  رد  ربمایپ  یّتح 

یم تروشم  نارگید  اب  شیوخ  یگدـنز  ّمهم  ياـه  میمـصت  رد  نوچ  میهد  رارق  دوخ  يوگلا  ار  شیوخ  ربماـیپ  اـم  هک  تسا  اـج  هب 
.دومن

.میهد رارق  هّجوت  دروم  رتشیب  ار  ندومن ) تروشم  ندرک و  لاؤس   ) ربمایپ شور  ود  نیا  دیاب  ام  لاح  ره  هب 

: منک لقن  ناتیارب  ار  ربمایپ  ياه  شسرپ  زا  یکی  مهاوخ  یم  نونکا 

! لیئربج يا 

؟ دراد تسود  اج  همه  زا  شیب  ار  اجک  نیمز  يور  رد  دنوادخ  یناد ، یم  ایآ 

: تفگ خساپ  رد  لیئربج 

« .درادن تسود  دجسم  هزادنا  هب  ار  اجک  چیه  نیمز  يور  رد  ادخ  »

یناوت یم  ینک ، یم  ادـیپ  روضح  دجـسم  رد  وت  یتـقو  نیمه  يارب  تسا و  هدرک  یفّرعم  دوخ  هناـخ  ناونع  هب  ار  دجـسم  ادـخ  يرآ ،
.ینک بذج  دوخ  يوس  هب  ار  دنوادخ  تمحر 

: رگید لاؤس  کی  لاح 

؟ دراد تسود  همه  زا  شیب  ار  کی  مادک  ادخ  ناسنا ، همه  نیا  نایم  رد  دنیآ ، یم  دجسم  هب  يدایز  دارفا 

؟ تسا هدوب  رت  ّقفوم  همه  زا  ادخ  ِیتسود  بذج  رد  اهنآ  زا  کی  مادک 

؟ میونشب لیئربج  زا  ار  باوج  یهاوخ  یم  ایآ 

« .دوش جراخ  دجسم  زا  همه  زا  رترید  دوش و  دجسم  دراو  همه  زا  رتدوز  هک  سک  نآ 
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لبق هراومه  مینک  یعس  ایب 
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.میزاس هدامآ  زامن  ِندناوخ  يارب  ار  دوخ  میوش و  دجسم  دراو  ناذا ، زا 

هتـشاد تسا ، مزال  زامن  يارب  هک  يزکرمت  نآ  دنناوت  یمن  دـنیآ ، یم  دجـسم  يوس  هب  هلجع  اب  هک  یناسک  دوش ، یم  اپرب  زامن  یتقو 
.دنشاب

هلـصاف يا  هظحل  هنازور ، یگدـنز  ياغوغ  زا  مینیـشنب و  زاـمن  فص  رد  میاـیب و  دجـسم  هب  زاـمن  هماـقا  ناذا و  زا  رتدوز  اـم  رگا  اـّما 
.میریگب هرهب  دجسم  رد  دوخ  روضح  زا  میناوت  یم  رت  تحار  رتهب و  میریگب ،

زاین زار و  هناخ  بحاص  اب  میزادرپب و  اعد  هب  مینامب و  دجـسم  رد  يرادقم  تعامج  زامن  ندـش  مامت  زا  دـعب  مینک  یعـس  روط  نیمه 
.مینک

دوخ یگدـنز  رد  ار  ادـخ  یتـسود  نیا  ياـهرثا  اـم  تشاد و  دـهاوخ  تسود  همه  زا  شیب  ار  اـم  دـنوادخ  هک  تسا  تروص  نیا  رد 
8 .دید میهاوخ 

؟ دیوگ یم  هچ  دزیخ  یمرب  دوخ  ياج  زا  هلصافالب  زامن  زا  سپ  هک  يا  هدنب  دروم  رد  دنوادخ  یناد  یم  ایآ 

.نک شوگ  بوخ  سپ 

دز زامن  رد  ار  شیاه  فرح  درادن ، يراک  نم  هب  مه  وا  هک  ارچ  مرادن ، يراک  دوخ  هدنب  نیا  هب  نم  دـسر ؛ یم  شوگ  هب  ادـص ، نیا 
.تفر دوخ  راک  لابند  هب  دش و  دنلب  نم ، زا  يزیچ  نتساوخ  نودب  یلو 

مینک زاین  زار و  وا  اب  زامن  زا  دعب  ات  مینک  یعـس  سپ  دراد  تسود  یلیخ  ار  وا  اب  ندرک  زاین  ندرک و  اعد  دنوادخ  میناد  یم  هک  لاح 
.مینک بذج  دوخ  يوس  هب  ار  ادخ  تمحر  و 

؟ موش كاپ  هانگ  زا  منک  هچ 

هانگ .دوش  یم  بوسحم  وا  لامک  دشر و  يارب  یگرزب  عنام  دنک و  یم  هدولآ  ار  ناسنا  حور  تیـصعم ، هانگ و  هک  میناد  یم  ام  همه 
هقشاعم وا  اب  دناوت  یمن  دنک ، یمن  كرد  ار  دنوادخ  اب  تاجانم  تّذل  رگید  هک  يروط  هب  ددرگ ، یم  ناسنا  بلق  یهایس  ثعاب 
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.دزیرب یکشا  هرطق  وا  هاگرد  رد  دیامن و 

یم ناسنا  يوس  هب  ار  الب  جاوما  دوش و  یم  ناراب  لوزن  عنام  نینچ  مه  دراد و  یم  مورحم  بش  زامن  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  هاـنگ  نیا 
9 .دناشک

.دنامن یقاب  وا  یگدنز  رد  نیا  زا  شیب  نآ  تارثا  ات  دنکب  يرکف  شناهانگ  ششخب  يارب  دیاب  ناسنا  لیلد  نیمه  هب 

هّللا ّقح  هب  طوبرم  هک  ار  یناهانگ  اّما  دومن ، مادـقا  مدرم  ّقح  تخادرپ  هب  تبـسن  دـیاب  تسا  ساّنلا  ّقح  هب  طوبرم  هک  یناـهانگ  هّتبلا 
؟ مینک كاپ  دوخ  لامعا  هدنورپ  زا  هنوگچ  تسا ،

ناهانگ شـشخب  لماوع  نیرت  ّمهم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  دجـسم  رد  روضح  دوخ  نانخـس  رد  (ع ) موصعم ناماما  دـیراد ، عـالّطا  اـیآ 
؟ دنا هدرک  یفّرعم 

رب ناتخرد  گرب  هنوگچ  دزو ، یم  داب  هک  یعقوم  دـینیبب  ات  دـیا  هتفر  غاب  کی  هب  دوش  یم  درز  ناتخرد  گرب  هک  زییاپ  لصف  رد  ایآ 
؟ دنزیر یم  نیمز  يور 

.دزیر یم  امش  دوجو  زا  ناهانگ  هنوگ  نیا  دینک ، یم  ادیپ  روضح  دجسم  رد  مه  امش  هک  یعقوم 

: دیامرف یم  (ع ) قداص ماما 

، دورب دجسم  هب  دریگب و  وضو  سک  ره  .تسا  نیمز  يور  رد  ادخ  هناخ  دجـسم ، هک  اریز  دیورب  دجـسم  هب  هراومه  هک  دینک  یعـس  »
10« .دزاس یم  كاپ  شناهانگ  زا  ار  وا  دنوادخ 

! زیزع هدنناوخ 

!؟ يا هدرک  ساسحا  دوخ  دوجو  رد  ار  یحور  طاشن  یکبس و  ساسحا  کی  يا ، هتفر  دجسم  هب  هک  یعقوم  امتح 

.تسا هدرک  وت  بیصن  قح  ترضح  هک  تسا  دنوادخ  ششخب  تمحر و  ناراب  ریز  رد  نتفرگ  رارق  رطاخ  هب  یکبس  ساسحا  نیا 

.ینک زاورپ  یناوت  یم  وت  دوش و  یم  کبس  وت  حور  دزیر ، یم  ورف  دجسم  تمرح  رطاخ  هب  وت  ناهانگ  نیا  هک  یتقو 

يریگ یم  وضو  ینک و  یم  هزیکاپ  ار  دوخ  مسج  وت  یتقو  دراد ، تسود  ار  یگزیکاپ  مه  ادخ  تسا و  ادخ  هناخ  دجسم 
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.دنک یم  كاپ  ار  وت  حور  ياه  یگدولآ  دجسم  تمرح  رطاخ  هب  مه  ادخ  يور ، یم  دجسم  يوس  هب  و 

دراب یم  ورف  وت  رس  رب  ادخ  تمحر  زا  یناراب  يورب ، دجـسم  هب  یهاوخ  یم  هک  يا  هظحل  نامه  ینک ، هاگن  نطاب  مشچ  اب  رگا  يرآ ،
.ینک ادیپ  روضح  دجسم  رد  یناوتب  هک  دنک  یم  نآ  هدامآ  ار  وت  دزاس و  یم  كاپ  ار  وت  حور  و 

.دشابن یگدولآ  نآ  رد  دشاب و  ابیز  شا  هناخ  دنامب ، كاپ  شا  هناخ  هک  دراد  تسود  مه  وا  و  تسا ، تسود  هناخ  اج  نیا 

رد روضح  قیال  ات  دـنک  یم  كاپ  ار  وت  حور  دـنک ، یم  ییاریذـپ  وت  زا  شا ، هناخ  هب  دورو  هظحل  نامه  رد  وا  یتسه و  وا  نامهم  وت 
.يوش هناخ  نیا 

دندنام یم  اجنآ  رد  ردقنآ  دندرب و  یم  هانپ  دجـسم  هب  دندش  یم  هدولآ  هانگ  هب  هک  یماگنه  ربمایپ  نارای  یـضعب  هک  دوبن  تهج  یب 
11 .دیشخب یم  ار  اهنآ  هانگ  ادخ  ات 

! ناوخن زامن  دجسم  ياج  کی 

یم ام  زا  (ع ) قداص ماما  اّما  دنتـسیا ، یم  زامن  هب  یـصّخشم  ياج  کی  رد  دـنور  یم  دجـسم  هب  یتقو  هک  دـنراد  تداـع  اـه  یـضعب 
.میتسیاب زامن  هب  فلتخم  ياه  ناکم  رد  میور  یم  دجسم  هب  یتقو  دهاوخ ،

؟ دیناد یم  ار  روتسد  نیا  ّتلع  امش  ایآ 

12 .يدروآ اجب  ار  ادخ  یگدنب  يدناوخ و  زامن  اجنآ  رد  وت  هک  دهد  یم  تداهش  دجسم  زا  یتمسق  ره  دوش  یم  هک  تمایق  زور 

.يا هدناوخ  زامن  وت  هک  دهد  یم  تداهش  اج  دص  تمایق  زور  یشاب  هدناوخ  زامن  دجسم  ياج  دص  رد  وت  ًالثم  رگا  بوخ ،

ياه ناکم  رد  ار  دوخ  بحتسم  بجاو و  ياهزامن  دننک ، یعس  هک  تسا  نیا  دنور ، یم  هنیدم  هّکم و  هب  هک  یناتسود  هب  نم  هیصوت 
.دنناوخب فلتخم 

؟ دیناوخ یم  زامن  فلتخم  ياه  ناکم  رد  مه  هناخ  رد  امش  ایآ 

ندناوخ زامن  يارب  ار  یّصاخ  ناکم  هناخ ، رد  تسا  رتهب  هک  دیناد  یم  اّما 
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؟ میهد صاصتخا 

شرافـس دهد ، یم  ناج  یتخـس  هب  یـصخش  هک  دوش  یم  رایـسب  رمع  رخآ  تاظحل  رد  دیراد ؟ یهاگآ  روتـسد  نیا  زار  زا  امـش  ایآ 
.تسا هدناوخ  یم  زامن  اجنآ  هراومه  هک  دنهد  رارق  یناکم  رد  تاظحل  نآ  رد  ار  درف  هک  تسا  هدش 

، دـناوت یم  یناسآ  هب  ییانثتـسا  ناکم  نیا  رطاـخ  هب  وا  حور  دوش و  یم  هتـشادرب  وا  زا  نداد  ناـج  یتخـس  هک  تسا  تروص  نیا  رد 
.دنک زاورپ 

.میشاب هتشاد  زامن  يارب  صاخ  ناکم  کی  هناخ  رد  مینک  یعس  دیاب  ام  نیمه  يارب 

؟ تسیک قاتشم  تشهب 

مزاس انشآ  یناسک  اب  ار  امش  مهاوخ  یم  نم  زورما  اّما  دنسرب  نآ  لاصو  هب  هک  دنراد  وزرآ  دنتـسه و  تشهب  قاتـشم  ایند  مدرم  همه 
؟ دشاب یم  اهنآ  قاتشم  تشهب  هک 

؟ تسا یناسک  هچ  قشاع  تمعن ، ییابیز و  همه  نآ  اب  تشهب  یتسار  هب 

: يونشب ار  نایرج  نیا  یقفاوم  ایآ 

13« .تسا دادقم  رذوبا و  ناملس و  راّمع و  وت و  قاتشم  تشهب  یلع ! يا  : » دومرف درک و  (ع ) یلع ترضح  هب  ور  ربمایپ  زور  کی 

ار تشهب  دنا ، هتـسناوت  هک  دـنا  هدرک  دـشر  ادـخ  هب  نامیا  رد  ردـق  نآ  هک  دنـشاب  یم  (ع ) یلع ترـضح  نیتسار  ناوریپ  اهنآ  يرآ ،
.دنیامنب دوخ  ِرادید  قاتشم 

؟ دوش امش  قاتشم  تشهب  هک  دیا  هدرک  رکف  نیا  هب  لاح  هب  ات  ایآ 

؟ مینکب ار  يراک  نینچ  میناوت ، یم  ام  یتسار  هب  ایآ 

یمک رادقم  هب  تشهب  رگا  لاح  ره  هب  یلو  تسا  ام  هب  نآ  ِقایتشا  ربارب  نارازه  دراد ، رذوبا  ناملـس و  هب  تشهب  هک  یقایتشا  هچ  رگا 
.دراد شزرا  یلیخ  دشاب  هتشاد  قایتشا  ام  هب  مه 

ار دجـسم  هک  دوش  یم  یـسک  قاتـشم  تشهب  انامه  : » منک لـقن  وت  يارب  ار  (ع ) مظاـک ماـما  نخـس  هک  تسا  نآ  تقو  رگید  بوخ ،
14 «. دشوکب نآ  یگزیکاپ  رد  دنزب و  وراج 

هناخ دجسم  ملد ! زیزع 
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هب یتـقو  .دزرو  یم  قشع  وا  هب  تشهب  دـشوکب ، نآ  یگزیکاـپ  رد  یـسک  رگا  هک  دراد  تمرح  تسا و  زیزع  ردـق  نآ  تسا و  ادـخ 
ینک و یم  ادیپ  ماقم  ادخ  دزن  ردق  نآ  ینک ، زیمت  ادخ  بوخ  ناگدنب  يارب  ار  اج  نآ  ات  يریگ  یم  تسد  وراج  يور و  یم  دجـسم 

! دنک یم  ار  وت  لاصو  يوزرآ  تشهب  هک  يوش  یم  زیزع  ردق  نآ 

مدومن عمج  ار  ناناوج  زا  يا  هّدع  .دوبن  مظنم  ّبترم و  دجسم  نآ  یلو  مدوب  هتفر  يدجـسم  هب  لبق  لاس  ناضمر  هام  دور ، یمن  مدای 
تفاـظن هب  یقـشع  هچ  دز و  هلعـش  ناـناوج  نآ  دوجو  رد  یقوـش  هچ  هک  دـناد  یم  ادـخ  مدرک و  ناـیب  ار  بلطم  نیمه  ناـنآ  يارب  و 

.دندومن ادیپ  دجسم 

لمع (ع ) مظاک ماما  نخس  نیا  هب  ام  مدرم  همه  رگا  .تسا  هدش  لگ  هتـسد  لثم  دجـسم  هک  دندید  دندمآ ، دجـسم  هب  مدرم  هک  ادرف 
.دوب يزیمت  یگزیکاپ و  قرغ  هشیمه  ام  ياهدجسم  دندرک  یم 

! دوش یم  گنت  شلد  هک  يدجسم 

وا رتدوز  هک  ینک  یم  اعد  یشیدنا و  یم  وا  هب  هشیمه  يوش ؟ یم  وا  گنتلد  ردقچ  دور ، یم  ترفاسم  هب  وت  زیزع  رایـسب  قیفر  یتقو 
.ینیبب ار 

.یجنگ یمن  دوخ  تسوپ  رد  دنا و  هداد  وت  هب  ار  ایند  همه  ییوگ  هک  يوش  یم  لاحشوخ  ردق  نآ  ددرگ ، یمرب  رفس  زا  وا  یتقو 

! هن میوش ؟ یم  دوخ  نازیزع  گنتلد  طقف  ام  ایآ 

دوش یم  وا  گنتلد  دجسم  دورن ، دجسم  هب  یتّدم  يدجسم  دارفا  زا  یکی  نوچ  هک  دنک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  دوخ  نخس  رد  ربمایپ 
15! دوش یم  باداش  دجسم  ددرگرب ، دجسم  هب  نوچ  و 

!؟ دنک یمن  ار  ادخ  حیبست  دوخ ، يایند  رد  مه  دجسمرگم  دیوگ !؟ یمن  نخس  تادوجوم  همه  نتفگ  حیبست  زا  نآرق  رگم 

رورس قرغ  دوش و  یم  داش  دوخ  ِلها  ندید  زا  دوخ  يایند  رد  مه  دجسم  روط  نامه 
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.دوش یم 

! دوش یم  تحاران  مدرم  ییانتعا  یب  زا  داشلد و  مدرم  روضح  زا  دوخ  يایند  رد  تسا و  ادخ  هناخ  دجسم  يرآ ،

دهاوخن مه  تمایق  زور  امتح  دنک ، لّمحت  ار  دوخ  ناتـسود  يرود  دناوتن  ایند  نیا  رد  دجـسم  یتقو  هک  دـیقفاوم  نم  اب  مه  امـش  ایآ 
.دوش لّمحتم  ار  دوخ  ناتسود  يرود  تسناوت 

.دومن دهاوخ  ار  دوخ  ناتسود  تعافش  هک  دوب  دهاوخ  دجسم  نیا  تمایق  زور  يرآ ،

.دشاب داش  ام  زا  دنک و  اعد  ام  يارب  ادخ  هناخ  هک  میشاب  نآ  لابند  هب  هراومه  هک  میشوکب  سپ 

! دننک یم  تیرای  هک  یناگتشرف 

؟ دیشاب هتشاد  روای  رای و  هراومه  یگدنز ، رد  دیهاوخ  یم  ایآ 

؟ دنباتشب امش  يرای  هب  یگدنز  فلتخم  ِلحارم  رد  ناگتشرف  هک  دیراد  تسود  ایآ 

.تفرگ کمک  اهنآ  یبیغ  ياهورین  زا  دش و  قیفر  ناگتشرف  اب  ناوت  یم  هنوگچ  یتسار  هب 

.دینک بذج  دوخ  يوس  هب  ار  ناگتشرف  يراکمه  یتسود و  دیناوت  یم  دینک ، لمع  نآ  هب  رگا  هک  مسانش  یم  ار  یهار  نم 

یم اهنآ  تدایع  هب  دـنوش  رامیب  نوچ  دنـشاب ، یم  اهنآ  نیـشنمه  ناگتـشرف  دـنور ، یم  دجـسم  هب  هراومه  هک  یناسک  : » دومرف ربمایپ 
16 «. دننک یم  يرای  ار  اهنآ  دنتسه ، يراک  ماجنا  لابند  هب  هک  یماگنه  رد  دنور و 

.دینک بلط  شیوخ  ّتیقّفوم  يارب  ار  اهنآ  يرای  دیوش و  تسود  ناگتشرف  اب  دیناوت  یم  دجسم  رد  روضح  اب 

ار امش  هب  ندرک  کمک  نانآ  دیتسه و  دجسم  لها  امش  هک  ارچ  دومن ، دنهاوخ  يرای  یگدنز  طیارش  نیرت  تخـس  رد  ار  امـش  اهنآ 
.دنناد یم  گرزب  يراختفا  دوخ  يارب 

.دنیاهنآ نیشنمه  رایمه و  هارمه ، یهلا  هاگرد  ناگتشرف  هک  دجسم  لها  لاح  هب  اشوخ 

.دنک یم  تیانع  دوخ  هناخ  لها  هب  لاعتم  دنوادخ  ینامداخ ، ناتسود و  هچ  هک  َهب 

! دجسم قشع  ورگ  رد  لد 

؟ منک ادیپ  تاجن  ناطیش  ماد  زا  هنوگچ  منک ، هچ  نم 

.موش راتفرگ  هانگ  بادرگ  رد  هک  مسرت  یم  دنک ، یم  ما  هسوسو  زور  ره  ناطیش 
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.دینک ادیپ  تاجن  ناطیش  ياه  هسوسو  زا  دینک و  يوق  ار  دوخ  نامیا  دیناوتب  ات  دنک  کمک  امش  هب  هک  دیسانش  یم  ار  یهار  امش  ایآ 

.تسا ناطیش  ياه  هسوسو  زا  نتفای  تاجن  ياه  هار  نیرتهب  زا  یکی  دجسم  رد  روضح  هک  دیناد  یم  ایآ 

تاجن ناطیش  ياه  هسوسو  زا  دوش و  تیوقت  وت  نامیا  ات  دوش  یم  ثعاب  نتفر  دجسم  هب  دایز  رذوبا ! يا  : » دیامرف یم  رذوبا  هب  ربمایپ 
زا شیب  دنزرو  یم  قشع  دجسم  هب  هک  ار  یناگدنب  نم  دومرف : نم  هب  دنوادخ  رذوبا ! يا  .ینک  ادیپ 
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17 «. دنزادرپ یم  تدابع  هب  بش  لد  رد  هک  یناسک  مراد ، تسود  همه 

! يوش زیزع  ادخ  دزن  هناخ ، نیا  هب  ندیرزو  قشع  اب  یناوت  یم  وت  تسا و  ادخ  هناخ  دجسم  يرآ ،

دوخ ینابرهم  تمحر و  دراد و  یم  تسود  همه  زا  شیب  ار  وت  سّدقم ، قشع  نیا  لباقم  رد  دنیب و  یم  ار  شا  هناخ  هب  وت  قشع  ادـخ 
.دنک یم  لزان  وت  هب  ار 

مک زیچ  چـیه  رگید  دـننک ، بذـج  دوخ  يوس  هب  دـنروآ و  تسد  هب  ار  یهلا  قشع  نیمه  طقف ، طـقف و  دجـسم  لـها  رگا  یتسار  هب 
.دنرادن

! یتکرب اب  ياه  سَفن  هچ 

.یشاب یم  زیزع  رایسب  وا  دزن  یتسه و  وا  نامهم  ینک ، یم  ادیپ  روضح  دجسم  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  وت  تسا و  تسود  هناخ  دجسم 

دراد تسود  ار  وا  ادخ  دناوخب ، زامن  دوش و  لوغشم  ادخ  تدابع  هب  دورب و  دجسم  هب  هک  سک  ره  تسا  مولعم  بوخ  ییوگب ، دیاش 
تـسود ار  دجـسم  رد  روضح  نیا  ادـخ  هک  نیا  نآ  میوگب و  ار  يرگید  هتکن  مهاوخ ، یم  اجنیا  رد  نم  اّما  دـنک  یم  ّتبحم  وا  هب  و 

! دناوخن زامن  دجسم  رد  یسک  رگا  یّتح  دراد ،

؟ يا هدینش  ار  ربمایپ  نخس  نیا  ایآ 

تشهب رد  ار  وت  ماقم  دنوادخ  یشک ، یم  هک  یسفن  ره  هزادنا  هب  يراد  روضح  دجسم  رد  یتقو  رذوبا ! يا  : » تفگ نینچ  وا  هب  ربمایپ 
همان رد  وکین  لمع  هنـسح و  هد  دـنوادخ  دجـسم ، رد  وت  سفن  ره  هب  .دنتـسرف  یم  دورد  وت  رب  ناگتـشرف  درب و  یم  ـالاب  هجرد  کـی 

18 «. دشخب یم  ار  وت  هانگ  هد  دسیون و  یم  وت  لامعا 

.دهد یم  رارق  باوث  همه  نیا  وت  ندیشک  سفن  ره  يارب  هک  تسا  زیزع  ردقچ  ادخ  دزن  دجسم  یتسار  هب 

رب هک  دوش  یم  ناگتشرف  رورس  یلاحشوخ و  هیام  نانچ  نآ  دجسم  رد  وت  روضح 
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.دنتسرف یم  تاولص  دورد و  وت 

یم وت  يوس  هب  تکرب  ردـق  نیا  يور ، یم  شیوـخ  بسک  راـک و  لاـبند  هب  ییآ و  یم  نوریب  دجـسم  زا  نوـچ  هک  تسین  تهج  یب 
.تسا وت  هارمه  ناگتشرف  دورد  نوچ  دیآ ،

، دنتـسه قیفر  دجـسم  اب  هک  نانآ  دنا و  هدرک  مورحم  یگرزب  ضیف  هچ  زا  ار  دوخ  دنرهق ، ادـخ  هناخ  دجـسم و  اب  هک  نانآ  یتسار  هب 
.دنا هدرک  دوخ  بیصن  ار  یمیظع  تداعس  هچ 

! میراد تیاکش  ام 

.دنا هدش  عمج  یسرباسح  يارب  مدرم  همه  تسا و  هدش  تمایق  زور 

؟ تفای دهاوخ  تاجن  ایآ  هک  تسا  رکف  رد  یسک  ره 

«. دندرک فیرحت  ارم  ایادخ ! : » دسر یم  شوگ  هب  ییادص  نایم  نیا  رد 

.دندرک فیرحت  ارم  تایآ  هنوگچ  هک  دنک  یم  تیاکش  ادخ  دزن  هب  هک  تسا  نآرق  نیا  تسیک ؟ يادص  نیا 

هک يدجـسم  .دنک  یم  تیاکـش  هک  تسا  دجـسم  نیا  تسیک ؟ زا  ادص  نیا  دندرکن .» انتعا  نم  هب  ایادخ ! : » دیآ یم  يرگید  يادص 
.دندش یمن  رضاح  اج  نآ  رد  زامن  ِندناوخ  يارب  دندرک و  یمن  یهّجوت  نآ  هب  لحم  لها  هدوب و  یّلحم  رد 

هک دونـش  یم  ار  دجـسم  نآ  نخـس  دـنوادخ  .منک  یم  تیاکـش  دـندوب ، نم  فارطا  هک  یمدرم  زا  نم  .دـنتفرگن  ارم  مارتحا  ایادـخ !
.تسا دنم  هلگ  مدرم  یهّجوت  یب  زا  هنوگچ 

.دنتشادن هاگن  ار  وت  هناخ  ِتمرح  مدرم  نیا  مدوب و  وت  هناخ  نم  ادخ ! يا 

19 .تسا (ع ) تیب لها  يادص  نیا  دنتخیر .» قحان  هب  ار  ام  نوخ  ایادخ ! : » دسر یم  شوگ  هب  مه  يرگید  يادص 

، یحو نادناخ  هب  ربمایپ  تافو  زا  دـعب  ناملـسم ، تّما  اّما  درکن  يدایز  هیـصوت  مالـسا  تّما  هب  شیوخ  نادـناخ  دروم  رد  ربمایپ  رگم 
.دندرک يدایز  ملظ 

.دومن دنهاوخ  تیاکش  مالسا  تّما  زا  (ع ) تیب لها  دجسم و  نآرق ، نم ! تسود 

رد یساسا  نکر  هس  (ع ) تیب لها  دجسم و  نآرق ، هک  دوش  یم  مولعم  تیاور  نیا  زا 
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.دنتسه مالسا  بتکم 

.مینکن یهاتوک  اهنآ  دروم  رد  زگره  میشاب و  هتشاد  هّجوت  نکر  هس  نیا  هب  دیاب  ام 

.درک دهاوخ  تیاکش  ام  زا  تمایق  زور  تروص  نیا  رد  هک  دوش  گنر  مک  ام  یگدنز  رد  نآرق  دنکن 

.میوش هناگیب  (ع ) تیب لها  فراعم  اب  دنکن  .میوش  تمایق  زور  رد  وا  تیاکش  راتفرگ  مینک و  شومارف  ار  دجسم  هک  دنکن 

؟ تسا اجک  نم  هاگهانپ 

.ادخ تمحر  هیاس  رگم  درادن ، دوجو  يا  هیاس  چیه  اجنآ  تسا و  زوسناج  رایسب  تمایق  زور  ِباتفآ  هک  يا  هدینش  امتح 

یمن رازآ  ار  اهنآ  نازوس ، باتفآ  نآ  یّتح  هک  يا  هنوگ  هب  دهد  یم  رارق  شیوخ  شرع  هیاس  رد  ار  شناگدـنب  زا  یهورگ  دـنوادخ 
.دهد

هچ تماـیق  زور  ایادـخ ! : » تشاد هضرع  دـنوادخ  هب  دوب  هدینـش  ار  یبلاـطم  تماـیق ، زور  ِباـتفآ  دروـم  رد  هک  (ع ) یـسوم ترـضح 
.»؟ یهد یم  ياج  دوخ  شرع  هیاس  رد  ار  یناسک 

نم یگدنب  تعاط و  هب  ایند  رد  دنراد و  یکاپ  ياه  بلق  هک  یناسک  ! یـسوم يا  : » دومرف (ع ) یـسوم ترـضح  باوج  رد  دـنوادخ  و 
یم يرود  هانگ  زا  هراومه  دنرب و  یم  هانپ  ناشیاه  هنال  هب  ناگدـنرپ  هک  روط  نامه  دـنرب ، یم  هانپ  اهدجـسم  هب  دنتـسه و  شوخ  لد 

20 «. دننک

؟ دوب دهاوخ  ادخ  تمحر  هیاس  رد  تمایق  زور  رد  طقف  دشاب ، هتشاد  دوجو  یسک  رد  اه  یگژیو  نیا  رگا  دینک  یم  رکف  امش 

هیاس رد  مه  ایند  نیمه  رد  تسا  هدرک  شوخ  لد  ادخ  تعاط  هب  درادن و  لد  هب  هنیک  نارگید  زا  دراد و  یکاپ  بلق  هک  سک  نآ  هن ،
.تسا ادخ  تمحر 

هدیـسر یعقاو  شمارآ  هب  درب  یم  هانپ  دجـسم  هب  هک  سک  نآ  دنتـسه  شمارآ  لابند  هب  اه  ناسنا  هک  نیـشام  دـالوف و  ِرـصع  نیا  رد 
.تسا

؟ دنتسه شمارآ  لامک  رد  شیوخ  هنال  رد  هنوگچ  هک  يا  هدید  ار  ناگدنرپ 

هیاس رد  طقف  مه  وت  نم و  حور 
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.دبای یم  ار  دوخ  هتشمگ  دوش و  یم  مارآ  هک  تسا  دجسم 

.تسا هداد  رارق  شمارآ  هیام  ار  نآ  ادخ  هک  يزیچ  نآ  هب  ندرب  هانپ  رگم  دنک  مارآ  ار  یمدآ  رگوجتسج  حور  دناوت  یمن  زیچ  چیه 

وا هناخ  رد  ار  نآ  دیاب  میوش  کیدزن  ادـخ  هب  میهاوخ  یم  میتسه و  یعقاو  نافرع  لابند  هب  ام  رگا  هک  نیا  هب  منک  هراشا  تسا  بوخ 
.میبایب

هناخ اب  اّما  دنروآ  یم  رد  ینانچ  نآ  ياه  نافرع  زا  رـس  دنود و  یم  ادخ  لابند  هب  بش  زور و  يا  هّدـع  هک  تسا  هدـش  هچ  یتسار  هب 
! دنرادن ییانشآ  چیه  تسود 

.دنا هناگیب  تسود  هناخ  اب  ارچ  دننک ، یم  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  ام  ناناوج  دنتسه و  فراع  دننک ، یم  اعّدا  هک  یناسک 

تسا و هداهن  شیوخ  هناخ  رد  ار  شمارآ  دنوادخ  هک  ارچ  دـنوش ، شمارآ  هیام  دـنناوت ، یمن  اهامن  نافرع  نیا  هک  تسا  نیمه  يارب 
.دنوش شنامهم  وا  هناخ  رد  هک  دنک  یم  یناسک  زا  ار  ییاریذپ  نیا 

دننک یم  رافغتسا  وت  يارب  ناگتشرف 

.دنشاب یم  تدابع  لوغشم  اج  نآ  رد  دنتسه و  نکاس  ادخ  شرع  رد  ناگتشرف  نیرتهب  هک  يا  هدینش  امتح 

؟ دننک راغفتسا  امش  يارب  ناگتشرف  نآ  ات  مهدب  ناتدای  یهار  یهاوخ  یم  ایآ 

؟ دنا هدش  وت  دوجو  یگریت  ثعاب  ناهانگ  هک  ینک  یم  ساسحا  ایآ  دنک ؟ یم  ینیگنس  تشود  رب  هانگ  راب  ایآ 

.ییوگب نخس  شیوخ  يادخ  اب  یناوتب  ات  ییادزب  تلامعا  هدنورپ  زا  ار  ناهانگ  نیا  دیاب  رتدوز  هچ  ره  وت 

يارب دننک و  اعد  ام  يارب  نانآ  هک  يروط  هب  درک  بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  شرع  ناگتـشرف  ینابرهم  رظن  ناوت  یم  هنوگچ  یتسار  هب 
؟ دننک تمحر  بلط  دنوادخ  زا  ام  ناهانگ  شزرمآ 

ار وت  ناهانگ  اهنآ  ياعد  تکرب  هب  دنوادخ  دـننک و  رافغتـسا  وت  يارب  ناگتـشرف  ات  هدـب  ماجنا  ار  ادـخ  لوسر  روتـسد  نیا  باتـشب و 
.دشخبب

یسک
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21 .دننک یم  رافغتسا  وا  يارب  شرع  ناگتشرف  دشاب  نشور  غارچ  نآ  هک  نامز  نآ  ات  دیامن  نشور  یغارچ  دجسم  رد  هک 

! زیخرب نونکا 

.نک يرادیرخ  ار  نآ  دراد  پمال  هب  زاین  دجسم  رگا 

.وش کیرش  دجسم  قرب  ضبق  لوپ  رد  ینکب ، یناوت  یم  مه  يرگید  راک 

.دنک یم  نشور  ار  تلد  غارچ  مه  ادخ  ینک ، یم  نشور  ار  ادخ  هناخ  وت 

دوخ ناگتـشرف  هب  دـنا ، هدرک  کیرات  ار  وت  بلق  مامت  ناـهانگ  دـنیب  یم  هک  مه  ادـخ  يوش ، یم  دجـسم  ییانـشور  ثعاـب  وت  یتقو 
نشور و وت  بلق  هاگنآ  دوش و  یم  لزان  وت  يوس  هب  ادـخ  تمحر  هک  تسا  اهنآ  ياعد  اب  دـننک و  اعد  وت  يارب  اـت  دـهد  یم  روتـسد 

.دهد افش  ار  رامیب  لد  ره  دناوت ، یم  ناگتشرف  ياعد  هک  ارچ  یسر ، یم  شمارآ  هب  وت  دوش و  یم  ینارون 

! تشهب زا  رتهب  یغاب 

! بآ ریش و  لسع و  زا  ییاهرهن  هدیشک و  کلف  هب  رس  یناتخرد 

هک تسا  تشهب  اـج  نیا  .تسا  داـش  هراومه  وت  لد  تسین و  یهودـنا  مغ و  چـیه  اـج  نیا  .تسا  هداـمآ  وـت  يارب  ینک  هدارا  هچ  ره 
.يا هدینش  ار  نآ  فصو 

زا رتشیب  ار  ایند  نیا  رد  یناـکم  هک  مسانـش  یم  ار  یـسک  نم  اـّما  دـشاب  اـهنآ  ياوأـم  لزنم و  نادواـج ، تشهب  هک  دـنراد  وزرآ  همه 
.دراد تسود  تشهب 

! دراد تسود  تشهب  زا  شیب  ار  دجسم  هک  دشاب  یم  (ع ) یلع ترضح  صخش  نآ 

دوخ يوزرآ  هب  مریگ  رارق  تشهب  رد  نوچ  هک  ارچ  تسا ، تشهب  زا  رتهب  نم  يارب  دجسم  رد  نم  روضح  : » دیامرف یم  ترـضح  نآ 
زا رتهب  ادخ  يدونشخ  هک  تسا  مولعم  تسا ، دونـشخ  نم  زا  ادخ  متـسه  دجـسم  رد  هک  یماگنه  اّما  ما  هدش  لاحـشوخ  ما و  هدیـسر 

22 «. تسا نم  يدونشخ 

نتسشن و هک  میسرب  اج  نآ  هب  میناوت  یم  مه  ام  ایآ 

میورب ادخ  غاب  www.Ghaemiyeh.comهب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 62زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


.مینادب تشهب  زا  رتهب  ار  دجسم  رد  روضح 

؟ تسین ادخ  هناخ  دجسم  رگم 

! دنشاب هدرک  یفّرعم  ادخ  هناخ  ناونع  هب  ار  تشهب  هک  متفاین  يربتعم  كردم  چیه  رد  لاح  هب  ات  نم  اّما 

.رای ناتسود  هناخ  تشهب  تسا و  رای  هناخ  دجسم  .ادخ  ناگدنب  هناخ  تشهب  تسا و  ادخ  هناخ  دجسم  يرآ ،

.دراد یم  تسود  تشهب  زا  شیب  ار  دجسم  ام  يالوم  هک  تسین  تهج  یب 

.يوش یم  ییاریذپ  ادخ  ّصاخ  تمحر  ینابرهم و  اب  وت  هک  تسا  دجسم  رد  ینیبب  لد  مشچ  اب  رگا  هک  ارچ 

.ینک یم  زاورپ  كالفا  ات  ینک و  یم  كاخ  زا  لد  یکاخ ، يایند  نیا  رد  وت 

.ینک زاورپ  اه  نامسآ  یبآ  ات  یناوت  یم  نآ  زا  هک  تسا  يزاورپ  دناب  نوچ  وت  بلق  يامیپاوه  يارب  دجسم 

دوخ ناحتما  هجیتن  رگید  اج  نآ  رد  دـنهد ، یم  شاداپ  دزم و  وت  ياه  یبوخ  هب  اج  نآ  تسین ، نوناق  فیلکت و  رگید  هک  تشهب  رد 
باختنا ار  دجـسم  ایند ، نیا  يافـصاب  ياهاج  همه  ناـیم  زا  يا ، هدرک  باـختنا  کـی  وت  يور ، یم  دجـسم  هب  نوچ  اـّما  ینیب ، یم  ار 

.يا هدرک 

.ینک بذج  دوخ  يوس  هب  ار  ادخ  تمحر  زا  ییایرد  يوشب و  ناگتشرف  بوبحم  دوش ، یم  ثعاب  هک  تسا  وت  يابیز  باختنا  نیمه 

! نک مارتحا  ار  نامهم 

دیاب دراد ، نامیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  سک  ره  همطاـف ! يا  : » دومرف درک و  ور  (س ) همطاـف ترـضح  شرتخد  هب  ربماـیپ  زور  کـی 
23 «. دیامن مارتحا  ار  نامهم 

تکرب تمحر و  هیام  هناخ  بحاص  يارب  نامهم ، هک  ارچ  میریگب ، ار  دوخ  نامهم  مارتحا  دیاب  ام  هک  تسا  مالسا  روتـسد  نیا  يرآ ،
.تسا

نامهم وا  دنیشنب ، يدعب  زامن  راظتنا  هب  دناوخب و  زامن  دجـسم  رد  هک  یـسک  : » دیامرف یم  ینخـس  رد  (ع ) قداص ماما  رگید  فرط  زا 
نامهم هب  هک  تسا  دنوادخ  رب  تسا و  ادخ 
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24 «. دیامن مارکا  دوخ 

؟ دنک شومارف  ار  دوخ  نانامهم  هک  دوش  یم  ایآ  میریگب ، مارتحا  نامهم  زا  ام  ات  تسا  هداد  روتسد  دوخ  هک  ییادخ  يرآ ،

دیاب دوش  عورـش  اشع  زامن  ات  ینام  یم  رظتنم  یناوخ و  یم  ار  برغم  زامن  يور و  یم  دجـسم  هب  تعامج  زامن  ِندـناوخ  يارب  یتقو 
.دشاب یم  وت  رمع  تاظحل  نیرتهب  زامن  ود  نیب  ِتاظحل  نیا  هک  ینادب 

.دنک یم  ییاریذپ  وت  زا  شیوخ  تمحر  ینابرهم و  اب  دنوادخ  یتسه و  ادخ  نامهم  تاظحل ، نیا  رد  وت 

.ینک مورحم  ینامهم  نیا  ضیف  زا  ار  تدوخ  ادابم 

.دنروخب ار  وت  ماقم  نآ  ترسح  ناگتشرف  هک  دنربب  الاب  ار  وت  ماقم  ردق  نآ  دنناوت  یم  تعامج  زامن  دجسم و 

ّتیونعم لامک و  ياه  هلپ  هلیسو  نیا  هب  ینیشنب و  وا  تمحر  هرفس  رس  رب  ینک و  تکرـش  ادخ  ینامهم  نیا  رد  هراومه  ات  نک  شالت 
.يریگ رارق  وا  ّصاخ  ناگدنب  هرمز  رد  هدرک ، یط  ار 

! دوش یمن  وت  لاح  لماش  نم  تمحر 

.تفگ نخس  نم  اب  دوخ  یگدنز  ِتالکشم  دروم  رد  دمآ و  نم  دزن  هب  یمرتحم  صخش  زور  کی 

.دیامن فرطرب  ار  تالکشم  نیا  دوب  هتسناوتن  دوب ، هدز  يرد  ره  هب  وا  تشاد و  دوجو  يدایز  تالکشم  وا  یگدنز  رد  ارهاظ 

ارچ مناد  یمن  اّما  ما  هداد  ماجنا  تسا ، هدیـسر  یم  منهذ  هب  هک  يریخ  راک  ره  ما ؛ هدـناوخ  دـینک ، رکف  هک  ییاعد  ره  : » تفگ یم  وا 
هچ ره  .تسا  هدرک  رهق  نم  اب  ادـخ  هکنیا  لثم  مراد ، رارق  انگنت  رد  هک  تساـه  تّدـم  نم  دوش و  یمن  زاـب  نم  یگدـنز  زا  هرگ  نیا 

.»؟ منک هچ  رخآ  دهد ! یمن  ارم  باوج  منز ، یم  شیادص 

.دوب هتفرگن  هجیتن  دوب و  هتفر  ار  يدایز  ياه  هار  وا  منکب ، متسناوت  یم  وا  هب  یکمک  هچ  مدش ، بّجعتم  یلیخ  نم 

هدنب نیا  لکشم  ات  نک  کمک  ایادخ ! متفگ : مدوخ  شیپ 
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.منک لح  ار  وت 

؟ ینک یم  یگدنز  لحم  مادک  رد  تسا و  اجک  امش  هناخ  هک  منک  لاؤس  وا  زا  دیسر  منهذ  هب  هعفد  کی 

.دراد رارق  يدجسم  یکیدزن  رد  وا  هناخ  هک  مدیمهف  داد ، ار  شا  هناخ  سردآ  وا  یتقو 

؟ يور یم  لحم  ِدجسم  هب  ایآ  مدرک : لاؤس  وا  زا 

زا ادـخ  دزن  دجـسم  : » متفگ ار  (ع ) قداـص ماـما  نخـس  وا  يارب  نم  .تسا  هتفرن  دجـسم  هـب  تـسا  لاـس  ياـهلاس  وا  هـک  دـش  موـلعم 
«. دنتسه انتعا  یب  نم  هب  اهنآ  هک  دومن  تیاکش  دوخ  ناگیاسمه 

25 «. دومن مهاوخن  لزان  نانآ  رب  ار  دوخ  تمحر  زگره  منک و  یمن  لوبق  ار  اهنآ  زامن  نم  ملالج ، تّزع و  هب  : » دومرف دنوادخ  و 

تمحر و زا  ار  وا  دـشاب ، اـنتعا  یب  دجـسم  هب  سک  ره  هک  تسا  هدروخ  مسق  ادـخ  دوخ  دراد و  تمرح  تسا و  زیزع  دجـسم  يرآ ،
! دنک یم  رود  دوخ  ینابرهم 

رـضاح دجـسم  رد  رذع  نودـب  دـشاب و  دجـسم  یکیدزن  رد  شا  هناخ  هک  یـسک  .دوش  یمن  عمج  دجـسم  ِیتحاران  اب  ادـخ  ِینابرهم 
26 .دوش یمن  عقاو  ادخ  لوبق  دروم  شزامن  دوشن ،

.میریگ رارق  هناخ  بحاص  ینابرهم  دروم  هک  میشاب  هتشاد  عّقوت  میشاب و  انتعا  یب  تسا ، ادخ  هناخ  هک  دجسم  هب  دوش  یمن 

27! تسا رود  ادخ  تمحر  زا  دشاب  انتعا  یب  دجسم  هب  هک  یسک  يرآ ،

انتعا یب  نآ  هب  وت  تسا و  وت  هناخ  یکیدزن  رد  دجـسم  نیا  يوش ، یم  در  دجـسم  نیا  رانک  زا  راب  دنچ  يزور  وت  : » متفگ درم  نآ  هب 
«. دهد یمن  ار  تباوج  ینز ، یم  ادص  ار  ادخ  هچ  ره  هک  تسا  نیمه  يارب  یتسه ،

.تفر ورف  رکف  هب  تخادنا و  نییاپ  ار  شرس  وا 

هبعج شناتسد  يور  دوب و  باداش  رایسب  هک  یلاح  رد  دمآ ، نم  هناخ  هب  درم  نآ  هرابود  هک  تشذگ  نایرج  نیا  زا  هام  کی  دودح 

میورب ادخ  غاب  www.Ghaemiyeh.comهب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 62زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


.تشاد رارق  ینیریش 

هب راب  کی  يزور  هک  ما  هدرک  دهع  مدوب ، امش  شیپ  هک  يزور  نآ  زا  : » دیوگب نخس  شیوخ  ِگرزب  لکشم  عفر  زا  ات  دوب  هدمآ  وا 
«. دومن فرطرب  ارم  لکشم  ادخ  دوز  ردقچ  مورب و  دجسم 

هتکن هدزاود 

؟ تسا هدش  دجسم  زا  نتفرگ  مارتحا  يارب  دیکأت  همه  نیا  مالسا  رد  ارچ  دیناد  یم  ایآ   . 1

هدش رما  دجسم  زا  نتفرگ  مارتحا  هب  مدرم  انامه  : » دونش یم  باوج  نینچ  نیا  دسرپ و  یم  (ع ) قداص ماما  زا  ریصبوبا  ار  لاؤس  نیمه 
28 «. دشاب یم  ادخ  هناخ  دجسم  هک  ارچ  دنا ،

ادیپ روضح  وا  هناخ  رد  يا ، هدرک  ادیپ  قیفوت  هک  ارچ  امنب ، ار  ادخ  شیاتس  دمح و  وگب و  هّللا  مسب  يدش ، لخاد  دجسم  هب  نوچ   . 2
لخاد شیوخ  تمحر  رد  ار  وت  هک  هاوخب  ادخ  زا  تسرفب و  تاولص  دورد و  وا ، لآ  دّمحم و  ترـضح  رب  يوش و  وا  نامهم  ینک و 

29 .دیامن

: ناوخب ار  اعد  نیا  دجسم  هب  دورو  ماگنه   . 3

.نادرگ زاب  نم  يور  هب  ار  تتمحر  ياهرد  ياشخبب و  ارم  ایادخراب ! َِکتَمحَر  َباوبَا  ِیل  حَتفا  ِیل َو  رِفغا  َّمُهّللا 

.َِکلضَف َباوبَا  یل  ْحَْتفا  یل َو  ْرِفْغا  َّمُهّللا  : » ناوخب ار  اعد  نیا  يور  نوریب  دجسم  زا  یتساوخ  نوچ 

30 «. ياشگب میور  هب  ار  دوخ  لضف  ياهرد  ياشخبب و  ارم  ایادخ ! راب 

31 .يوش جراخ  پچ  ياچ  اب  جورخ  ماگنه  يوش و  لخاد  تسار  ياپ  اب  دجسم  هب  دورو  ماگنه  نک  یعس   . 4

ینَتوَعَد َّمُهّللا  : » ناوخب ار  اعد  نیا  تسیاب و  دجسم  رد  رانک  يدش  جراخ  دجسم  زا  يدناوخ و  دجـسم  رد  ار  شیوخ  زامن  نوچ   . 5
َباـِنتجاو َکـِتَعاِطب ، َلَـمَعلا  َِکلْـضَف  ْنـِم  َکـُلَأسَأَف  ینَتْرَمَأ ، اـمَک  َکِـضْرَأ  یف  ُتْرَـشَْتناَو  َکـَبُوتْکِم  ُْتیَّلـَـص  َکَـتَوعَد َو  ُْتبَجَأَـف 

وت ایادخراب ! َِکتَمْحَِرب : ِقْزِّرلا  نِم  َفافِکلاَو  َِکتَّیصعَم ،
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تعاطا و وت  زا  مدرگ ، یمرب  شیوخ  یگدـنز  هب  نونکا  مدروآ و  ياجب  زاـمن  متفگ و  کـّیبل  ار  وت  توعد  نم  يدرک و  توعد  ارم 
32 «. امن مرک  نم  هب  مزاین  دروم  رادقم  هب  يزور  قزر و  نک و  مرک  نم  هب  ار  هانگ  زا  ندرک  يرود  قیفوت  مهاوخ و  یم  ار  یگدنب 

نورد هب  دوش و  ادج  هنامز  يوهایه  زا  يردق  دناوتب  ات  دراد  زکرمت  هب  زاین  ادخ  اب  طابترا  يارب  دـیآ  یم  دجـسم  هب  هک  یـصخش   . 6
هب دجـسم  رد  ادص  ِندرک  دنلب  زا  تایاور  رد  روظنم  نیمه  يارب  دنک ، رارقرب  یطابترا  شیوخ  نابرهم  يادخ  اب  دـنک و  یهاگن  دوخ 

33 .تسا هدش  یهن  تّدش 

34 .دوش يراددوخ  دجسم  رد  حالس  نتشاد  هارمه  زا  دیاب  نیمه  يارب  دشاب و  یم  ادخ  تمحر  لبمس  دجسم   . 7

هناخ دراو  ینتورف  عضاوت و  اب  كاپ و  ییاه  لد  اب  وگب  مدرم  هب  یـسیع ! يا  : » دومرف (ع ) یـسیع ترـضح  هب  ینخـس  رد  دنوادخ   . 8
35 «. دنوش نم 

يادـخ لباقم  رد  مییادزب ، اه  ینمـشد  اه و  هنیک  زا  ار  شیوخ  بلق  میوش ، یم  دجـسم  دراو  هک  یماگنه  مینک ، ّتقد  دـیاب  ام  يرآ ،
.میریگ رارق  وا  تمحر  لومشم  هک  دشاب  مینک ، مالعا  وا  لباقم  ار  دوخ  یگراچیب  مییامن و  عضاوت  شیوخ 

36 .دنیامن ظفح  ار  یگیاسمه  ّقح  دجسم  يارب  دیاب  دنوش و  یم  بوسحم  دجسم  هیاسمه  فرط ، ره  زا  هناخ  لهچ  ات   . 9

، دوب لوغـشم  تدابع  هب  ای  دوب و  یهاگآ  بسک  ملع و  لابند  هب  دـیاب  اـی  اـج  نآ  رد  تسا و  ادـخ  هناـخ  دجـسم  هک  مینک  ّتقد   . 10
37 .تسا هدش  یهن  تّدش  هب  هدوهیب  روما  نوماریپ  دجسم  رد  ندز  فرح  نیمه  يارب 

ياهراک باوث  نتفر  نیب  زا  ثعاب  نتفگ ، دجسم  رد  هدوهیب  نخس  يرآ ،
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38 .دوش یم  ناسنا  ِبوخ 

دناوخب و دجسم  ّتیحت  زامن  ّتین  هب  زامن  تعکر  ود  دجسم  نآ  رد  دش  دراو  يدجـسم  هب  ناسنا  هاگره  هک  تسا  هدش  هیـصوت   . 11
39 .دنیشنب هلبق  هب  ور  هراومه 

ره هزادـنا  هب  دـنوادخ  دـنک ، انب  يدجـسم  ایند  نیا  رد  سک  ره  تسا و  هدـش  رکذ  يدایز  رایـسب  باوث  دجـسم ، نتخاـس  يارب   . 12
40 .دومن دهاوخ  مرک  وا  هب  یگرزب  رهش  تشهب  رد  دجسم ، نیا  بجو 

عبانم

دّیـسلا قیقحت :  ت 460 ه ، )   ) یـسوطلا خیـشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  یّـشکلا ، ) لاجر   ) لاجرلا هفرعم  رایتخا   . 1
 . 1404 ه یلوُالا ،  هعبطلا  تیبلا ،  لآ  هسّسؤم  ّمق :  یئاجرلا ،  يدهم 

 . 1405 ه هیناثلا ،  هعبطلا  يرتسبشلا ،  راد  ّمق :  هاورلا ،  نم  هبخن  رشع ،  هّتسلا  لوصُألا   . 2

هعبطلا هفاقثلاراد ،  ّمق :  هثعبلا ،  هسّـسؤم  قیقحت :  ت 460 ه ، )   ) یسوطلا خیـشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  یلامألا ،  . 3
 . 1414 ه یلوألا ، 

هعابطلل دیفملا  راد  توریب :  ت 413 ه ، )   ) دیفملا خیشلاب  فورعملا  يدادغبلا  يرَبکُعلا  نامعنلا  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  یلامألا ،   . 4
 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا  عیزوتلاو ، رشنلاو 

هعبطلا هثعبلا ،  هسّسؤم  ّمق :  هثعبلا ،  هسّـسؤم  قیقحت :  ت 381 ه ، )  ( ) قودصلا خیـشلا   ) یّمقلا هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  یلامألا ،   . 5
 . 1417 ه یلوألا ، 

 : قیقحت ت 1110 ه ، )   ) یـسلجملا یقت  دّمحم  نب  رقاب  دّمحم  مالـسلا ،  مهیلع  راهطألا  هّمئألا  رابخأ  رردل  هعماجلا  راونألا  راحب   . 6
یلوألا هعبطل  ثارتلا ،  ءایحإ  راد  توریب :  ثارتلا ،  ءایحإ  راد 
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 . 1412 ه ، 

هعبطملا فرـشألا :  فـجنلا  ت 525 ه ، )   ) يربطلا ّیلع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  یـضترملا ،  هعیـشل  یفطـصملا  هراـشب   . 7
 . 1383 ه هیناثلا ،  هعبطلا  هّیردیحلا ، 

 . 1415 ه رکفلا ،  راد  توریب :  يریش ،  ّیلع  قیقحت : یقشمدلا ،  رکاسع  نب  نسحلا  نب  ّیلع  قشمد ،  هنیدم  خیرات   . 8

هـسّسؤم ّمق :  ّیتّالحملا ،  ّیلوسرلا  مشاـه  قیقحت : ت 1112 ه ، )   ) ّيزیوحلا ّیـسورعلا  هعمج  نب  ّیلع  دـبع  نیلقثلا ،  رون  ریـسفت   . 9
 . 1412 ه هعبارلا ،  هعبطلا  نایلیعامسإ ، 

 : نارهط ت 460 ه ، )   ) ّیسوطلا خیشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  هعنقملا ، ) حرش  یف  ماکحألا  بیذهت   ) بیذهتلا  . 10
 . 1364 ش هثلاثلا ، هعبطلا  هیمالسإلا ،  بتکلا  راد 

ت 381 ه  ) قودصلا خیشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیوباب  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  لامعألا ،  باقعو  لامعألا  باوث   . 11
 . 1368 ه هیناثلا ،  هعبطلا  یضرلا ،  فیرشلا  تاروشنم  ّمق :  ( ، 

.هیملعلا هعبطملا  ّمق :  1383ه ،)   ) يدرجوربلا دّیسلا  هعیشلا ، ثیداحأ  عماج   . 12

رکفلا راد  توریب :  ت 911 ه ، )   ) یطویسلا رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ریذنلا ،  ریشبلا  ثیداحأ  یف  ریغـصلا  عماجلا   . 13
 . یلوألا هعبطلا  ، 

1408 ه یلوألا ، هعبطلا  هیدهملا ، ّمق : ثارتلا ، ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّ�وم  قیقحت : ت 940 ه ،)  ، ) یکرکلا قّقحملا  دصاقملا ، عماج   . 14
.

 . هیملاعلا یضترملا  هسّسؤم  توریب :  ت 1266 ه ، )   ) یفجنلا نسح  دّمحم  مالسإلا ،  عئارش  حرش  یف  مالکلا  رهاوج   . 15

دمحأ نب  فسوی  هرهاطلا ،  هرتعلا  ماکحأ  یف  هرضانلا  قئادحلا   . 16
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 . نیسّردملا هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  یناوریإلا ،  یقت  دّمحم  قیقحت :  ت 1186 ه ، )   ) ینارحبلا

هسّسؤم قیقحت :  ت 573 ه ، )   ) يدنوارلا نیدلا  بطقب  فورعملا  يدنوارلا  هّللا  دبع  نب  دیعس  نیسحلا  وبأ  حئارجلاو ،  جئارخلا   . 17
 . 1409 ه یلوألا ،  هعبطلا  جع ،  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم  ّمق :  جع ،  يدهملا  مامإلا 

ربکأ یلع  قیقحت :  ت 381 ه ، )   ) قودصلا خیشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیوباب  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  لاصخلا ،   . 18
 . هیملعلا هزوحلا  یف  نیسّردملا  هعامج  تاروشنم  ّمق :  يراّفغلا ، 

هعبطلا رکفلاراد ،  توریب :  ت 911 ه ، )   ) یطویـسلا رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  روثأملا ،  ریـسفتلا  یف  روثنملا  ّرُدلا   . 19
 . 1414 ه یلوألا ، 

نّویح نب  دـمحأ  نب  روصنم  نب  دّـمحم  نب  ناـمعنلا  هفینح  وـبأ  ماـکحألاو ،  اـیاضقلاو  مارحلاو  لـالحلا  رکذو  مالـسإلا  مئاـعد   . 20
 . 1389 ه هثلاثلا ،  هعبطلا  فراعملاراد ،  رصم :  یضیف ،  رغصأ  یلع  نب  فصآ  قیقحت :  ت 363 ه ، )   ) یبرغملا یمیمتلا 

 . یتریصب هبتکم  ّمق :  ت 786 ه ، )  ( ) لّوألا دیهشلا   ) یلماعلا یّکم  نب  دّمحم  هعیشلا ،  يرکذ   . 21

هـسّسؤم ّمق :  ّیمّویقلا ،  داوج  قیقحت :  (ت 460 ه ، )  ّیسوطلا خیـشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  ّیـسوطلا ،  لاجر   . 22
 . یلوُالا 1415 ه هعبطلا  ّیمالسإلا ،  رشنلا 

 : ّمـق یموـیقلا ، داوـج  قــیقحت :  726 ه ، )  ( ) همّـالعلا  ) یّلحلا فـسوی  نـب  نیـسح  لاوقـألا ، ) هصـالخ   ) یّلحلا همّـالعلا  لاـجر   . 23
1417 ه یلوألا ،  هعبطلا  یضرلا ،  فیرشلا  تاروشنم 
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.

رـشنلا هسّـسؤم  ّمـق :  ت 450 ه ، )   ) ّیـشاجنلا ّیلع  نب  دـمحأ  ساّبعلا  وبأ  هعیـشلا ، ) یفّنـصم  ءامـسأ  سرهف   ) ّیـشاجنلا لاـجر   . 24
 . 1416 ه هسماخلا ، هعبطلا  نیسّردملا ،  هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا 

 : ّمـق ناـسرخلا ، يدـهم  دّـمحم  قـیقحت :  ت 508 ه ، )   ) يروباـسینلا لاـّتفلا  یلع  نب  نـسحلا  نـب  دّـمحم  نیظعاوـلا ،  هـضور   . 25
 . یضرلا فیرشلا  تاروشنم 

راد توریب :  ماحللا ، دّمحم  دیعـس  قیقحت : ت 275 ه ، )   ) يدزألا یناتسجسلا  ثعشأ  نب  نامیلـس  دوواد  وبأ  دوواد ،  یبأ  ننـس   . 26
 . 1410 ه یلوألا ،  هعبطلا  عیزوتلاو ،  رشنلاو  هعابطلل  رکفلا 

دّمحم نمحرلا  دبع  قیقحت :  ت 279 ه ، )   ) يذمرتلا هروس  نب  یسیع  نب  دّمحم  یسیع  وبأ  حیحصلا ، ) عماجلا   ) يذمرتلا ننـس   . 27
 . 1403 ه هیناثلا ، هعبطلا  عیزوتلاو ، رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  توریب :  نامثع ،

 : توریب اـطع ،  رداـقلا  دـبع  دّـمحم  قـیقحت :  ت 458 ه ، )   ) یقهیبـلا ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  دـمحأ  رکب  وـبأ  يربـکلا ،  ننـسلا   . 28
 . 1414 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هیملعلا ،  بتکلاراد 

ّمق نایلیعامـسإ ، یتاـعوبطم  هسّـسؤم  میهاربإ ، لـضفلا  وـبأ  دّـمحم  قـیقحت : 656ه ،)  ، ) دـیدحلا یبأ  نـبا  هغـالبلا ، جـهن  حرـش   . 29
.هیبرعلا بتکلا  ءایحإ  راد  هعبط  نع  تیسفوألاب 

نبا راد  توریب :  اـغبلا ،  بید  یفطـصم  قیقحت :  ت 256 ه ، )   ) يراخبلا لیعامـسإ  نب  دّمحم  هّللا  دـبع  وبأ  يراخبلا ،  حیحـص   . 30
 . 1410 ه هعبارلا ،  هعبطلا  ریثک ، 

 : هرهاقلا یقابلا ،  دبع  داؤف  دّـمحم  قیقحت :  ت 261 ه ، )   ) يروباسینلا يریشقلا  جاّجحلا  نب  ملسم  نیسحلا  وبأ  ملسم ،  حیحـص   . 31
هعبطلا ثیدحلاراد ، 
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 . 1412 ه یلوُالا ، 

 ، يدّحوم دـمحأ  قیقحت :  ت 841 ه ، )   ) يدسألا یّلحلا  دهف  نب  دّمحم  نب  دـمحأ  ساّبعلا  وبأ  یعاسلا ،  هاجن  یعادـلا و  هّدـع   . 32
 . ینادجو هبتکم  نارهط : 

راد توریب :  ت 381 ه ، )   ) قودصلا خیـشلاب  فورعملا  ّیّمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  عئارـشلا ،  للع   . 33
 . یلوألا 1408 ه هعبطلا  ثارتلا ،  ءایحإ 

 : قیقحت ت 381 ه ، )   ) قودصلا خیشلاب  فورعملا  ّیّمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  اضرلا ،  رابخأ  نویع   . 34
 . ناهج تاروشنم  نارهط :  ّيدروجّاللا ،  ّینیسحلا  ّيدهم  دّیسلا 

راد ّمق :  يدنجریبلا ،  ینسحلا  نیسح  قیقحت :  ق 6 ه ، )   ) یطساولا یثیللا  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  ظعاوملاو ،  مکحلا  نویع   . 35
 . 1376 ه یلوألا ،  هعبطلا  ثیدحلا ، 

لآ هسّسؤم  ّمق :  فاّفخلا ،  دماح  قیقحت :  ت 664 ه ، )   ) یّلحلا ینسحلا  سوواط  نب  یسوم  نب  ّیلع  مساقلا  وبأ  باوبألا ،  حتف   . 36
 . 1409 ه یلوألا ،  هعبطلا  تیبلا ، 

، یلوـألا هعبطلا  ههاـقفلا ،  رـشن  هسّـسؤم  ّمق :  یمّویقلا ،  داوج  قیقحت :  ت 460 ه ، )   ) یـسوطلا نسحلا  نب  دّـمحم  تـسرهفلا ،   . 37
 . 1417 ه

، هیملعلا بتکلا  راد  توریب :  مالـسلا ، دبع  دـمحأ  قیقحت : يوانملا ، فوؤرلا  دـبع  دّـمحم  ریغـصلا ، عماجلا  حرـش  ریدـقلا  ضیف   . 38
 . 1415 ه یلوألا ، هعبطلا 

ّمق مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  قیقحت :  دعب 304 ه ، )  ت   ) یّمقلا يریمحلا  رفعج  نب  هّللا  دبع  ساّبعلا  وبأ  دانسإلا ، برق   . 39
مالسلا مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  : 
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 . 1413 ه یلوألا ،  هعبطلا  ، 

 ، يراّـفغلا ربـکأ  یلع  قیقحت :  ت 329 ه ، )   ) يزارلا ینیلکلا  قاحـسإ  نب  بوقعی  نب  دّـمحم  مالـسإلا  هقث  رفعج  وبأ  یفاـکلا ،   . 40
 . 1389 ه هیناثلا ،  هعبطلا  هیمالسإلا ،  بتکلا  راد  نارهط : 

 ( ، ت 381 ه  ) قودصلا خیشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیوباب  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  هیقفلا ،  هرـضحی  نم ال  باتک   . 41
 . یمالسإلا رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  يراّفغلا ،  ربکأ  یلع  قیقحت : 

 : توریب اّقسلا ،  هوفص  حیحـصت :  ت 975 ه ، )   ) يدنهلا نیدلا  ماسح  نب  یقّتملا  یلع  لاعفألاو ،  لاوقألا  ننـس  یف  لاّمعلا  زنک   . 42
.یلوألا هعبطلا  1397 ه ،  یمالسإلا ،  ثارتلا  هبتکم 

هیرجح هعبط  هیناثلا 1369 ه ،  هعبطلا  يوفطصملا ،  هبتکم  ّمق :  ت 449 ه )   ) یکجارکلا یلع  نب  دّمحم  حتفلا  وبأ  دـئاوفلا ، زنک   . 43
.

دّمحم هط  قـیقحت :  ت 406 ه ، )   ) يوسوملا یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  یـضرلا  فیرـشلا  نسحلا  وبأ  هّیوبنلا ،  تازاجملا   . 44
 . یتریصب هبتکم  ّمق :  ینیزلا ، 

 : توریب شیورد ،  دّمحم  هّللا  دبع  قیقحت :  ت 807 ه ، )   ) یمثیهلا رکب  یبأ  نب  ّیلع  نیدلا  رون  دئاوفلا ،  عبنمو  دئاوزلا  عمجم   . 45
 . 1412 ه یلوُالا ،  هعبطلا  رکفلا ،  راد 

.هیملعلا هزوحلا  یف  نیسّردملا  هعامج  تاروشنم  ّمق : یلوألا ، هعبطلا  ت 993 ه ،) ، ) یلیبدرألا قّقحملا  ناهربلاو ، هدئافلا  عمجم   . 46

بتکلا راد  نارهط :  ینیـسحلا ، لـالج  دّیــسلا  قـیقحت :  ت 280 ه ، )   ) یقربـلا دـلاخ  نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  رفعج  وبأنـساحملا   . 47
 . هیمالسإلا

دّیسلا ماکحألا ، كرادم   . 48
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 . 1410 ه یلوألا ، هعبطلا  ثارتلا ،  ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّسؤم  ّمق :  ت 1009 ه ،)  ، ) یلماعلا دّمحم 

 . 1408 ه یلوألا ، هعبطلا  ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  ّمق :  1320ه ،)  ، ) يرونلا ازریملا  لئاسولا ، كردتسم   . 49

نمحرلا دبع  فسوی  فارشإ : ت 405 ه ،)   ) يروباسینلا مکاحلا  هّللا  دبع  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  نیحیحصلا ،  یلع  كردتسملا   . 50
.هفیرشلا ثیداحألا  سرهفب  هدیزم  هعبط  یلشعرملا ،

.رداص راد  توریب :  ت 241 ه ، )   ) ینابیشلا لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحأ  دمحأ ،  دنسم   . 51

هعبطلا ثیدـحلا ، راد  ّمق :  دنمـشوه ، يدـهم  قـیقحت :  ق 7 ه ،)   ) یـسربطلا یلع  لضفلا  وبأ  راـبخألا ، ررغ  یف  راونـألا  هاکـشم   . 52
 . 1418 ه یلوألا ،

دّیـس هسّ�وم  هسردم  ّمق :  ت 676 ه ،)  ، ) یّلحلا قّقحملا  نسحلا  نب  رفعج  مساـقلا  وبأ  نیدـلا  مجن  رـصتخملا ، خرـش  یف  ربتعملا   . 53
.ش  1364 یلوألا ، هعبطلا  ءادهشلا ،

نسحلا دبعو  هّللا ،  ضوع  نب  قراط  قیقحت :  ت 360 ه ، )   ) ّیناربطلا ّیمخللا  دمحأ  نب  نامیلـس  مساقلا  وبأ  طسوألا ،  مجعملا   . 54
 . یلوألا 1415 ه هعبطلا  نیمرحلا ،  راد  هرهاقلا :  ّینیسحلا ،  میهاربإ  نب 

 : توریب یفلسلا ،  دیجملا  دبع  يدمح  قیقحت :  ت 360 ه ، )   ) ّیناربطلا ّیمخللا  دمحأ  نب  نامیلس  مساقلا  وبأ  ریبکلا ،  مجعملا   . 55
 . 1404 ه هیناثلا ،  هعبطلا  یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحإ  راد 

.هدیزمو هحّقنم  هعبط  413 ه ،  هسماخلا ، هعبطلا  ت 411 ه ،) ، ) یئوخلا دّیسلا  ثیدحلا ، لاجر  مجعم   . 56

ّمق رفعج ،  لآ  ءالع  قیقحت :  ت 548 ه ، )   ) یسربطلا نسحلا  نب  لضفلا  یلع  وبأ  قالخألا ،  مراکم   . 57
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 . 1414 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  : 

ءایحإل تیبلا  لآ  هسّسؤم  قیقحت :  ت 1104ه ، )   ) یلماعلا ّرحلا  نسحلا  نب  دّمحم  هعیرشلا ،  لئاسم  لیصحت  یلإ  هعیشلا  لئاسو   . 58
 . 1409 ه یلوألا ،  هعبطلا  ّمق ،  ثارتلا ، 

رشان بتک ، هدنسیون ،

هدنسیون اب  طابترا 

هراشا

.تسا نم  هیامرس  امش ، رظن  منادب ، باتک  نیا  هرابرد  ار  امش  رظن  مراد  تسود  مبوخ ! ناتسود 

.دیتسرفب هرامش 30004569  هب  نم  هاتوک  مایپ  هناماس  هب  ار  دوخ  کمایپ 

.مسیون یم  امش  قشع  هب  طقف  مراد و  تسود  ار  امش 

هاتوک 30004569 مایپ  هناماس 

www.hasbi.ir تیاس

khodamian@yahoo.com لیمیا

هدنسیون هرابرد 

دراو لاس 1368  رد  يو  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  ناهفـصا  لگدیب  نارآ و  ناتـسرهش  رد  لاس 1353  هب  ینارآ  نایماّدُخ  يدـهم  رتکد 
.دیدرگ لیصحت  هب  لوغشم  برع  تایبدا  هتشر  رد  نارهت  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  لاس 1372  رد  دش و  ناشاک  هّیملع  هزوح 

راـهچ حطـس  كردـم  داد و  همادا  لوصا  هقف و  جراـخ  عطقم  اـت  ار  هزوح  سورد  دومن و  ترجه  ّمق  رهـش  هب  لاس 1376  رد  ناـشیا 
.دومن ذخأ  ار  لوصا ) هقف و  يارتکد   ) مق هّیملع  هزوح 

دیدرگ و شنانطومه  یلاحـشوخ  هیام  خـیرات 88/8/8  رد  توریب  يوضر  باتک  یناـهج  هقباـسم  لّوا  ماـقم  بسک  رد  يو  ّتیقفوم 
.دیامن بسک  ار  لّوا  ماقم  تاقباسم ، نیا  رد  تسناوت  یناریا  کی  هک  دوب  راب  نیلّوا 

، دراد مان  هعیشلا  سراهف  هک  تسا  داتسا  نیا  یـشهوژپ  ياه  ّتیلاعف  رگید  زا  هعیـش  ّیلاجر  بتک  زا  باتک  تشه  هعومجم  يزاسزاب 
هبتر هب  یّطخ  خسن  نایماح  شیامه  نیمهدزای  لصف و  باتک  هرود  نیمهدراهچ  باهش ، هزیاج  هرود  نیلّوا  رد  دنمـشزرا  باتک  نیا 

.دش باختنا  هزوح  لاس  باتک  شیامه  نیمهدزیس  هدیزگرب  رثا  ناونع  هب  لاس 1390  رد  تسا و  هتفای  تسد  رترب 

شیب نونکات  وا  .دز  ملق  زین  اهنآ  يارب  یملع ، ياه  ّتیلاعف  رانک  رد  درکن و  شومارف  ار  موب  زرم و  نیا  ناناوج  زگره  نایماّدخ  رتکد 
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باذج نایب  ناور ، ملق  .تسا  هدومن  بسک  فلتخم  ياه  هراونشج  رد  یّمهم  زیاوج  اهنآ  رتشیب  هک  تسا  هتشون  یسراف  باتک  زا 50 
یثیدح یخیرات -  تادنتسم  اب  ندوب  هارمه  و 
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.دشاب یم  راثآ  نیا  یگژیو  نیرتمهم  زا 

اب ار  ناناوج  ات  دـنک  یم  شالت  دزادرپ و  یم  هعیـش  بتکم  ياه  ییابیز  نایب  هب  زبس » هشیدـنا  هعومجم   » ناونع اب  ناشیا  یـسراف  راثآ 
.تسا هدش  هتسارآ  عبط  رویز  هب  قوثو  تاراشنا  تّمه  اب  هعومجم  نیا  .دیامن  انشآ  رتشیب  ینید  ياه  هزومآ 

هدنسیون بتک 

یسراف بتک 

هراشا

.دشاب یم  قوثو  رشن  یسراف ، ياه  باتک  همه  رشان 

.دشاب یم  لاس 1392  ات  هدش  پاچ  ياه  باتک  تسرهف  نیا 

یبهذم نامر 

ربمایپ یگدنز  ینایاپ  ياهزور  ثداوح  تشهب : رجاهم   - 1

ربمایپ جارعم  ياه  یتفگش  ثداوح و  جارعم :  هصق   - 2

(س) هجیدخ ترضح  یگدنز  همشچ : يوناب   - 3

(س) ارهز ترضح  یگدنز  باتهم : دایرف   - 4

تیالو تقیقح و  زا  عافد  تیباهو -  تاهبش  هب  خساپ  باتهم : ینشور   - 5

(س) همطاف هب  كدف  ششخب  يارجام  سای : نیمزرس   - 6

ریدغ دیع  نامسآ : تسد  يور   - 7

نین�وملا ریما  ترضح  تداهش  باتفآ : توکس   - 8

قدنخ گنج  يارجام  موس : يوزرآ   - 9

هریون نب  کلام  تداهش  يارجام  لوا : سوناف   - 10

.مخ ریدغ  تماما ، ههد  یتسه : ساملا   - 11
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(ع) نسح ماما  حلص  يارجام  ییاهنت : رصق  رد   - 12

دعب هب  مود  پاچ  رد  دش ، پاچ  باتک  تفه  رد  لوا  پاچ  رد  باتک  نیا   ) اروشاع هسامح  هب  ون  یهاگن  قشع : رهـش  تفه  : 19-13
(. دش پاچ  دلج  کی  رد 

لیقع نب  ملسم  تداهش  يارجام  تبرغ : جوا  رد   - 20

(. اروشاع ترایز  حرش   ) دشاب یم  (ع ) نیسح ماما  عوضوم  رد  دیشروخ » رب  مالس   » باتک

(ع) قداص ماما  یگدنز  ثداوح  لحاس : حبص   - 21

(ع) اضر ماما  ترایز  باوث  هام : رادید  تذل   - 22

(ع) نامز ماما  روهظ  ياه  ییابیز  روهظ : ناتساد   - 23

(ع) نامز ماما  تدالو  تابثا  مهدزاود : تقیقح   - 24

(ع) نامز ماما  دالیم  ناتساد  سورع : نیرخآ   - 25

ود نیا  .تسا  هدش  هتشون  روهظ  راظتنا  تلیضف  رد  لد » هتشگمگ   » باتک دشاب و  یم  نیسای  لآ  ترایز  حرش  ایرد » هب  یهار   » باتک
.دشاب یم  (ع ) نامز ماما  عوضوم  رد  زین  باتک 

ینید ياه  هزومآ 

بان دیحوت  یسانشادخ ، اه : یبوخ  يادخ   - 26

ندرک اعد  شور  هار و  دیریگب : سامت  نم  اب   - 27

ادخ اب  تاجانم  شاب : نابرهم  نم  اب   - 28

ادخ اب  تاجانم  نم : بلق  يادخ   - 29

ناربمایپ اب  ادخ  نانخس  تسین : یهار  ادخ  ات   - 30

نموم گرم  ياه  ییابیز  ادخ : شوغآ  رد   - 31

دبس کی   - 32
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نآرق هیآ  لهچ  هب  یهاگن  نامسآ :

(ع) نامز ماما  تفرعم  نیسای  لآ  ترایز  حرش  ایرد : هب  یهار   - 33

اروشاع ترایز  حرش  دیشروخ : رب  مالس   - 34

یسانش ماما  هعماج ، ترایز  حرش  یبآ : نابدرن   - 35

روهظ راظتنا  تلیضف  لد : هتشگمگ   - 36

(ع) تیب لها  هب  تبحم  تیلضف  قشع : نیرت  ینامسآ   - 37

رتهب ییوشانز  یگدنز  ینتشاد : تسود  رسمه   - 38

ردام ردپ و  هب  مارتحا  هدش : شومارف  تشهب   - 39

شناد ملع  شزرا  هدیپس : تمس   - 40

هشیدنا رکف و  شزرا  مینک : رکف  دیاب  ارچ   - 41

ینامداش دنخبل و  شزرا  دینزب : دنخبل  افطل   - 42

مدرم هب  ندرک  کمک  راثآ  ادخ : يدونشخ  زار   - 43

دجسم رد  روضح  تلیضف  میورب : ادخ  غاب  هب   - 44

ادخ ياه  تمعن  رکش  يرازگرکش : زار   - 45

لمع رد  صالخا  راثآ  وت : رطاخ  هب  طقف   - 46

یعامتجا طابترا  نداد ، تسد  راثآ  نداد :  تسد  هزجعم   - 47

یبرع بتک 

 « . دعس تسرهف  قیقحت «   - 49

 « . يریمحلا تسرهف  قیقحت «   - 50

 «. دیمح تسرهف  قیقحت «   - 51
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 «. هّطب نبا  تسرهف  قیقحت «   - 52

 « . دیلولا نبا  تسرهف  قیقحت «   - 53

 « . هیولوق نبا  تسرهف  قیقحت «   - 54

 « . قودصلا تسرهف  قیقحت «   - 55

 « . نودبع نبا  تسرهف  قیقحت «   - 56

« . نینمؤملا ریمأ  بادآ  قیقحت «   - 57

 . هیوضرلا هرایزلا  لضف  یف  حیحصلا   - 58

 . ینیسحلا ءاکبلا  یف  حیحصلا   - 59

 . هینیسحلا هرایزلا  لضف  یف  حیحصلا   - 60

(. (س همطاف تیب  فشک  یف  حیحصلا   - 61

.رونلا هخرص   - 62

.یلعألا قیفرلا  یلإ   - 63

قوثو رشن 

(. دشاب یم  قوثو  رشن  یسراف ، ياه  باتک  همه  رشان  )

دنچ ره  یمدـق  هک  تسا  دنـسرخ  رایـسب  زورما  درک و  زاـغآ  باـتک  رـشن  هزوحرد  ار  دوخ  تیلاـعف  لاس 1376  زا  قوثو  تاراـشتنا 
نیاو هتشادرب  ناریا  نامزیزعروشک  ناوج  لسن  یگنهرفو  يرکف  ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  مالـسا و  میلاعت  جیورت  تهج  رد  کچوک 

.دنک شون  هعرج  تریصبو  تفرعم  يایرد  نیا  زا  نانچمه  ار  بدا  ملع و  ناروشیدناو  ناققحم  هک  هدوب  شهار  نیرق  یهلا  قیفوت 

یـصصخت یمومع و  تروص  هب  مالکو  هفـسلف  یعامتجا ،  یقالخا ،  یبهذـم ،  تاعوضوم  رد  رثا  ناونع  زا 350  شیب  رـشن  پاچ و 
.تسا تاراشتنا  نیا  ياه  ششوک  لصاح 

نیا هک  دـشاب  یم  زبس  هشیدـنا  ناونع  تحت  ییاهباتک  هعومجم  دادرارق  قوثو  تاراـشتنا  دنمـشزرا  مهم و  رایـسب  ياـهراک  هلمج  زا 
.مییامن رازاب  هناور  زبس  هشیدنا  ناوع  تحت  باتک  ناونع  متسناوت 48  نوتکات  تسا و  هدش  عورش  لاس 1386  يادتبا  زا  دادرارق 

هراشا نامر  ناتساد و  درکیور  اب  یبهذم  بلاطم  یناور  یگداس و  هب  ناوت  یم  هعومجم  نیا  مهم  ياه  یگژیو  زا 
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بذج ار  زیزع  ناناوج  اویش  رایسب  یملق  اب  ینس  هعیش و  بتک  لوا  تسد  عبانم  زا  هدافتسا  بلاطم و  ندوب  دنتسم  هب  هجوت  اب  هک  درک 
.مییامن جیورت  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  بان  مالک  هدرک و 

هدنسیون یسراف  ياه  باتک  دیرخ 

0253-77 35 700 سکفلت :

0912 252 58 39 هارمه :

www.Nashrvosoogh.com قوثو : رشن  تیاس  یتنرتنیا : دیرخ 

قوثو 30004657735700 رشن  هاتوک  مایپ  هناماس 

ًادافتسم ًاخأ  نامثلا : يدحإ  باصأ  دجسملا  یلإ  فلتخا  نم  : » لوقی ناک  ّهنأ  مالسلا  هیلع  نین�وملا  ریمأ  نع  هتابن ، نب  غبـصألا  نع   . 1
كرتی وأ  يدـه ، یلع  ّهلدـت  هملک  عمـسی  وأ  يدر ، نع  هّدرت  ًهملک  وأ  هرظتنم ، ًهمحر  وأ  همکحم ، ًهیآ  وأ  ًافَرطتـسُم ، ًاملع  وأ  هّللا ، یف 
یلامألا ماکحألا ج 3 ص 249 ، بیذهت  لامعألا ص 27 ، باوث  لاصخلا ص 409، قودصلل ص 474 ، یلامألا  ًءایح :» وأ  ًهیشخ  ًابنذ 

یشاجنلا ص لاجر  هدعب :» رّمعو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هّصاخ  نم  ناک   . » 2 هعیشلا ج 5 ص 197 . لئاسو  یسوطلل ص 432 ،
نع  . 3 ثیدحلا ج 4 ص 132 . لاجر  مجعم  لاوقألا ص 77 ، هصالخ  لاجرلا ص 5 ، هفرعم  رایتخا  یسوطلا ص 88 ،  تسرهف   ، 8

عجری یّتح  اهاطخ  هوطخ  ّلکب  هلف  هّللا ، دجاسم  نم  ٍدجسم  یلإ  یشم  نم  : » ُهلیوط ٍهبطخ  یف  لاق  ّهنأ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا 
هعیـشلا ج 5 ص لئاسو  لامعألا ص 391 ، باوث  ...تاجرد :» رشع  هل  عفریو  تائّیـس ، رـشع  هنع  یحمیو  تانـسح ، رـشع  هلزنم  یلإ 

مالـسلا هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  نع  راّمع ، نب  هیواعم  نع   . 4 هعیـشلا ج 4 ص 448 . ثیداحأ  عماج  راونألا ج 73 ص 370 ، راحب  ، 201
دجسملا یلإ  حارو  بیط ، نم  ًائیش  ّمشو  هب ، قّدصتف  ًائیش  مّدق  کلذ  دارأ  اذإف  سمشلا ، لاوز  دنع  اهبلط  هجاحلا  بلط  اذإ  ناک  : » لاق

یعادلا هّدع  قالخألا ص 271 ، مراکم  یفاکلا ج 2 ص 477 ، ءاش :» امب  هتجاح  یف  اعدف 
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ّلقأب دجـسملا  بحاص  عجری  ال  : » لاق مالـسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  قابقبلا ، لضفلا  نع   . 5 هعیشلا ج 7 ص 67 . لئاسو  ص 48 ،
هّللا یف  هدیفتـسی  خأ  اّمإو  ایندلا ، ءالب  هنع  هّللا  فرـصیف  هب  وعدی  ءاعد  اّمإو  هّنجلا ، هب  هّللا  هلخدی  هب  وعدی  ءاعد  اّمإ  ثالث : يدحإ  نم 
نب غبـصألا  نع   . 6 هعیـشلا ج 4 ص 436 . ثیداحأ  عماج  هعیـشلا ج 5 ص 193 ، لئاسو  یفطـصملا ص 123 ، هراشب  ...ّلجو :» ّزع 

ًاعیمج ضرألا  لهأ  باذعب  ّمهیل  ّلجو  ّزع  هّللا  ّنإ  مالسلا : هیلع  نین�وملا  ریمأل  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  : » لاق هتابن ،
نومّلعتی نادلولاو  هالصلا ، یلإ  مهمادقأ  یلقان  بیشلا  یلإ  رظن  اذإف  تائّیسلا ، اوحرتجاو  یـصاعملاب  اولمع  اذإ  ًادحأ  مهنم  یـشاحی  ال 

ص 360، لئاسولا ج 3  كردتـسم  ص 521 ، عئارـشلا ج 2  للع  لاـمعألا ص 28 ، باوث  ...مهنع :» کـلذ  رّخأـف  مهمحر  نآرقلا ،
ضرألا یف  یتویب  ّنإ  الأ  یلاعتو : كرابت  هّللا  لاق  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق   . 7 هرضانلا ج 7 ص 265 . قئادحلا 

یف أّضوت  ٍدبعل  یبوط  الأ  هتویب ، دجاسملا  تناک  نمل  یبوط  الأ  ضرألا ، لهأل  موجنلا  ءیـضت  امک  ءامـسلا  لهأل  ءیـضت  دـجاسملا ،
«: ...همایقلا موی  عطاسلا  رونلاب  دجاسملا  یلإ  تاملظلا  یف  نیئاّشملا  رّـشب  الأ  رئازلا ، همارک  روزملا  یلع  ّنإ  الأ  یتیب ، یف  ینراز  ّمث  هتیب 

لاق  . 8 ریدقلا ج 2 ص 564 . ضیف  یف  هنم  ءزج  يورو  راونألا ج 81 ص 14 ، راحب  لامعألا ص 28 ، باوث  نساحملا ج 1 ص 47 ،
هّللا یلإ  اهلهأ  ّبحأو  دـجاسملا ، لاق : یلاعتو ؟ كرابت  هّللا  یلإ  ّبحأ  عاـقبلا  ّيأ  : » لـیئربجل ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 

ضغبأ قاوسألا ، لاق : یلاعت ؟ هّللا  یلإ  ضغبأ  عاقبلا  ّيأف  لاق : .اهنم  ًاجورخ  مهرخآو  اهیلإ ، ًالوخد  مهلّوأ 
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یسوطلل یلامألا  لئاسولا ج 3 ص 434 ، كردتسم  یفاکلا ج 3 ص 489 ، ...اهنم :» ًاجورخ  مهرخآو  اهیلإ  ًـالوخد  هلّوأ  هیلإ  اـهلهأ 
مامإلا  . 10 راونألا ج 73 ص 304 . راحب  هعیـشلا ج 16 ص 45 ، لئاسو  هب : دینک  هعجارم  ناهانگ  راثآ  زا  عالطا  يارب   . 9 ص 145 .

نم بتکو  هبونذ ، نم  هّللا  هرّهط  ًارّهطتم  اـهاتأ  نمو  ضرـألا ، یف  هّللا  توـیب  اـّهنإف  دـجاسملا ، ناـیتإب  مکیلع  : » مالـسلا هیلع  قداـصلا 
«: همایقلا موی  اهیلع  یّلـصملل  دهـشت  هعقب  ّلک  ّنإف  هفلتخم ، ٍعاقب  یف  دـجاسملا  نم  اّولـصو  ءاعدـلاو ، هالـصلا  نم  اهیف  اورثکأف  هراّوز ،

نایرج  . 11 ص 308 . راونألا ج 77  راـحب  ص 370 ، هعیـشلا ج 1  لئاسو  نیظعاوـلا ص 337 ، هضور  قودـصلل ص 440 ، یلامألا 
يرابلا ج 7 ص حـتف  ص 137 ، دـئاوزلا ج 6  عمجم  ص 142 ، دمحأ ج 6  دنـسم  دینک : هعجارم  تسا  روهـشم  رایـسب  هبابل  وبا  هبوت 

دهـشت هعقب  ّلک  ّنإف  هفلتخم ، ٍعاقب  یف  دـجاسملا  نم  اّولـص  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  ماـمإلا   . 12 ص 408 . لاّـمعلا ج 13  زنک  ، 318
نع مالـسلا ، هیلع  نینمؤـملا  ریمأ  نع   . 13 ص 308 . راونألا ج 77  راـحب  قودـصلل ص 440 ، یلامألا  همایقلا :» موی  اهیلع  یّلـصملل 

رابخأ نویع  لاصخلا ص 303 ، دادقمو :» رذ  یبأو  ناملسو  راّمع  یلإو  کیلإ  قاتشت  هّنجلا  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
حسکی نم  یلإ  قاتشتل  روحلاو  هّنجلا  ّنإ  هیبأ : نع  ثّدحی  مالـسلا  هیلع  نسحلا  ابأ  تعمـس   . 14 راونألا ج 22 ص 325 . راحباضرلا 

: مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نع   . 15 راونألا ج 80 ص 382 . راحب  لئاسولا ج 3 ص 385 ، كردتسم  يذقلا :» اهنم  ذخأیو  دجاسملا 
امک مدق ، ّمث  هنع  باغ  اذإ  هراّمع  نم  شبشبتیل  ّهنإو  ّهبر ، یلإ  بارخلا  وکشیل  دجسملا  ّنإ  »
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هیلع و هللا  یلص  ّیبنلا  نع   . 16 راونألا ج 80 ص 380 . راحب  مالسإلا ج 1 ص 148 ، مئاعد  هیلع :» مدق  اذإ  هبئاغب  مکدحأ  شبـشبتی 
«: مهوناعأ ٍهجاح  یف  اوناک  نإو  مهوداـع ، اوضرم  نإو  مهودـقتفا ، اوباـغ  اذإ  م�واـسلج ، هکئـالملا  ًاداـتوأ ، دـجاسملل  ّنإ  : » ملـسو هلآ 

مکاحلل ج 2 ص 398، كردتـسملا  دمحأ ج 2 ص 418 ، دنـسم  لئاسولا ج 3 ص 358 ، كردتـسم  هیوبنلا ص 412 ، تازاـجملا 
نّوباحتملا َّیلإ  داـبعلا  ّبحأ  ّنإ  یلاـعت  هّللا  لوقی  ملـسو ...« : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نع   . 17 روثنملا ج 3 ص 216 . ّردـلا 

هبوقعلا تفرـصف  مهترکذ  هبوـقع  ضرـألا  لـهأب  تدرأ  اذإ  کـئلوُأ  راحـسألاب ، نورفغتـسملا  دـجاسملاب ، مهبوـلق  هقّلعتملا  یلـالجب 
ّنإ ّرذ ، ابأ  ای  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نع   . 18 راونألا ج 80 ص 370 . راحب  قالخألا ص 467 ، مراکم  ...مهنع :»

ّلکب کل  بتُکیو  هکئالملا ، کیلع  یّلصتو  هّنجلا ، یف  هجرد  هیف  سّفنت  سفن  ّلکب  دجـسملا  یف  ًاسلاج  تمد  ام  کیطعی  یلاعت  هّللا 
راحب هرضانلا ج 7 ص 266 ، قئادحلا  قالخألا ص 467 ، مراکم  ...تائّیس :» رشع  کنع  یحمیو  تانـسح ، رـشع  هیف  تسّفنت  سفن 

؛ هرتعلاو دجسملاو ، فحصملا ، نوکشی : هثالث  همایقلا  موی  ءیجی  : » ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  نع   . 19 راونألا ج 74 ص 86 . 
انودرطو اـنولتق  ِّبر  اـی  هرتـعلا : لوقتو  ینوعّیـضو ، ینولّطع  ِّبر  اـی  دجـسملا : لوقیو  ینوقّزمو ، ینوقّرح  ِّبر  اـی  فحـصملا : لوـقی 

ظـعاوملاو ص 214، مکحلا  نویع  لاصخلا ص 175 ، کلذـب :» یلوأ  انأ  یل : هّللا  لوقیف  هموصخلا ، یف  نیتبکرلل  اوثجأـف  انودّرـشو ،
نیذلا کلهأ  نَم  ِّبر  ای  مالسلا : هیلع  نارمع  نب  یسوم  لاق  : » مالسلا هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع   . 20 هعیشلا ج 5 ص 202 . لئاسو 

، مهیدیأ هبرتلاو  مهبولق ، هرهاطلا  هیلإ : هّللا  یحوأف  لاق : کّلظ ؟ ّالإ  ّلظ  موی ال  کشرع  ّلظ  یف  مهّلظت 
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امک يدجاسم  یلإ  نووأی  نیذلا  نبللاب ، ریغصلا  یبصلا  یفتکی  امک  یتعاطب  نوفتکی  نیذلا  مّهبر ، اورکذ  اذإ  یلالج  نورکذی  نیذلا 
راونألا هاکشم  نساحملا ج 1 ص 16 ، دّرح :» اذإ  رمنلا  لثم  ّتلحتـسا ، اذإ  یمراحمل  نوبـضغی  نیذـلاو  اهراکوأ ، یلإ  روسنلا  يوأـت 

هّللا دجاسم  نم  دجسم  یف  جرسأ  نم  : » ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نع   . 21 لئاسولا ج 3 ص 361 . كردتسم  ص 254 ،
باتک لامعألا ص 29 ، باوث  جارـسلا :» نم  ءوض  دجـسملا  کلذ  یف  ماد  ام  هل  نورفغتـسی  شرعلا  هلمحو  هکئالملا  لزت  مل  ًاجارس ،

: مالسلا هیلع  نین�وملا  ریمأ   . 22 هعیشلا ج 5 ص 241 . لئاسو  ماکحألا ج 3 ص 261 ، بیذهت  هیقفلا ج 1 ص 237 ، هرضحی  نم ال 
راحب یعادلا ص 194 ، هّدع  ّیبر :» اضر  اهیف  عماجلاو  یسفن ، اضر  اهیف  هّنجلا  ّنإف  هّنجلا ، یف  هسلجلا  نم  یل  ریخ  عماجلا  یف  هسلجلا  »

نأ مالسلااهیلع  همطاف  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ملع  اّمم  : » مالسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  نع   . 23 راونألا ج 80 ص 362 .
لوسر هعیشلا ج 24 ص 319 ؛ لئاسو  یفاکلا ج 6 ص 285 ، هفیـض :» مرکیلف  رخآلا ، مویلاو  هّللاب  ن�وی  ناک  نم  همطاف ، ای  اـهل : لاـق 

يراخبلا ج 7 حیحص  دمحأ ج 2 ص 174 ، دنسم  هفیض :» مرکیلف  رخآلا ، مویلاو  هّللاب  ن�وی  ناک  نم  : » ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا 
يربکلا ج 5 ص 78، ننسلا  يذمرتلا ج 3 ص 233 ، ننس  دوواد ج 2 ص 197 ، یبأ  ننـس  ملسم ج 1 ص 49 ، حیحـص  ص 79 ،
ریغصلا ج 2 ص 639، عماجلا  هغالبلا ج 11 ص 189 ، جهن  حرـش  ریبکلا ج 4 ص 124 ، مجعملا  طسوألا ج 3 ص 251 ، مجعملا 

: مالسلا هیلع  قداصلا  مامإلا   . 24 قشمد ج 38 ص 398 . خیرات 

میورب ادخ  غاب  www.Ghaemiyeh.comهب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 62زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


لئاسو نساحملا ج 1 ص 48 ، هفیـض :» مرکی  نأ  هّللا  یلع  ٌّقحو  هّللا ، فیـض  وهف  هالـصلل ، ًاراظتنا  هتالـص  دعب  دجـسم  یف  ماقأ  نم  »
نیذـلا ال یلاعت  هّللا  یلإ  دـجاسملا  تکـش  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  ماـمإلا   . 25 ص 3 . راونـألا ج 81  راـحب  ص 118 ، هعیـشلا ج 4 
، هلادع سانلا  یف  مهل  ترهظأ  الو  هدحاو ، هالـص  مهل  تلبق  ال  یلالجو ، یتّزعو  اهیلإ : ّلجو  ّزع  هّللا  یحوأف  اهناریج ، نم  اهنودهـشی 

هیلع نینمؤـملا  ریمأ   . 26 ص 348 . راونألا ج 80  راـحب  یـسوطلل ص 696 ، یلامألا  یتّنج :» یف  ینورواج  الو  یتمحر ، مهتلاـن  ـالو 
لئاسو دانسإلا ص 145 ، برق  ًاحیحـص :» ًاغراف  ناک  اذإ  دجـسملا ، یف  هبوتکملا  دهـشی  مل  اذإ  هالـص  دجـسملا  راجل  سیل  : » مالـسلا

ّقح هّللا  مّظع  َِمل  سنوی  اـی  يردـت  دجـسملا ، رقوی  مل  نم  نوعلم  نوعلم  : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  ماـمإلا   . 27 ص 195 . ج 5  هعیشلا 
هّللاب اوکرشأ  مهـسئانک  اولخد  اذإ  يراصنلاو  دوهیلا  تناک  اًدَحَأ ؟» ِهَّللا  َعَم  ْاوُعْدَت  َالَف  ِهَِّلل  َدِجاَسَْملا  َّنَأ  َو  : » هیآلا هذه  لزنأو  دجاسملا ،

 : ریـصب یبأ  نع   . 28 راونألا ج 73 ص 355 . راحب  دئاوفلا ص 64 ، زنک  هدـّبعیو :» اهیف  هّللا  دّـحوی  نأ  هّیبن  هناحبـس  هّللا  رمأف  یلاعت ،
للع ضرألا :» یف  هّللا  تویب  اّهنأل  دجاسملا ؛  میظعتب  رمأ  اّمنإ  لاقف :  دجاسملا ؟ میظعت  یف  هّلعلا  نع  مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  تلأس  »
هّللا مسب  لقف :  دجسملا  تلخد  اذإ   : » ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر   . 29 راونألا ج 81 ص 6 . راحب  عئارشلا ج 2 ص 318 ،

هعیرشلا ماکحأ  یف  هعیشلا  يرکذ  کلـضف :» باوبأ  حتفاو  یل  رفغا  ّمهّللا  ملـسو ...  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هّلم  یلعو  هّللابو 
هرظانلا ج قئادحلا  ربتعملا ج 2 ص 449 ، ج 3 ص 135 ،
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رهاوج ص 395 ، ماکحألا ج 4  كرادـم  ص 150 ، ناـهربلاو ج 2  هدـئافلا  عمجم  ص 143 ، دـصاقملا ج 2  عماج  ص 119 ،  16
یل رفغا  ّمهّللا  لقف : تجرخ  اذإو  کـتمحر ، باوبأ  حـتفاو  یل  رفغا  ّمهّللا  لـقف : دجـسملا  تلخد  اذإ   . » 30 ص 81 .  ج 14  مالکلا 

: لاق مالـسلا ، مهیلع  مهنع  سنوی ، نع   . 31 هعیشلا ج 5 ص 245 . لئاسو  ماکحألا ج 3 ص 263 ، بیذهت  کلـضف :» باوبأ  حتفاو 
هعیشلا ج 5 لئاسو  یفاکلا ج 3 ص 308 ، تجرخ :» اذإ  يرسیلابو  تلخد ، اذإ  ینمیلا  کلجرب  أدبت  نأ  دجـسملا  لوخد  یف  لضفلا 

ّمث دجسملا  بابب  فقیلف  دجسملا ، نم  جرخو  هبوتکملا  مکدحأ  یّلص  اذإ   : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر   . 32 ص 246 .
لمعلا کلـضف  نم  کلأسأف  ینترمأ ، امک  کـضرأ  یف  ترـشتناو  کـتبوتکم ،  تیّلـصو  کـتوعد ،  تبجأـف  ینتوعد  ّمهّللا  لـقیل : 

عماج ص 328 ، نیلقثلا ج 5  رون  ریـسفت  ص 309 ، یفاکلا ج 3  کتمحرب :» قزرلا  نم  فافکلاو  کطخـس ، باـنتجاو  کـتعاطب ،
هیقفلا ج هرضحی  نم ال  باتک  عئارشلا ج 2 ص 319 ، للع  رظنا :  . 33 هعیشلا ج 5 ص 247 . لئاسو  هعیشلا ج 4 ص 478 ، ثیداحأ 
لئاسولا ج 3 ص كردتسم  عئارشلا ج 2 ص 319 ، للع  لاصخلا ص 410 ، رظنا :  . 34 هعیشلا ج 5 ص 229 . لئاسو  1 ص 237 ،

هرهاط ٍبولقب  ّالإ  یتویب  نم  ًاتیب  اولخدی  ال  لیئارسإ :  ینب  نم  ألملل  لق   : » مالسلا هیلع  میرم  نب  یـسیع  یلإ  یحوأ  هّللا  ّنإ   . 35 . 380
راونألا ج 41 ص 16. راحب  باوبألا ص 296 ، حتف  دیفملل ص 133 ، یلامألا  لاصخلا ص 337 ، هّیقن :» ٍّفکأو  هعـشاخ ،  ٍراصبأو  ، 

نین�وملا ریمأ   . 36
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هرـضحی نم ال  باتک  لاـصخلا ص 544 ، اـهبناوج :» هعبرأ  نم  ًاراد  نوعبرأ  راوجلاو  ًاـعارذ ، نوـعبرأ  دجـسملا  میرح  : » مالـسلا هیلع 
ّالإ وغل  دجسملا  یف  سولج  ّلک  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر   . 37 هعیشلا ج 5 ص 202 . لئاسو  هیقفلا ج 3 ص 102 ،

راونألا ج 80 راحب  قالخألا ص 467 ، مراکم  ...مهنع :» هبوقعلا  تفرـصف  ملع ، نع  لئاس  وأ  یلاعت ، هّللا  رکاذ  وأ  ٍّلصم ، هءارق  هثالث :
«: شیـشحلا همیهبلا  ّلکأت  امک  تانـسحلا  لکأی  دجـسملا  یف  یغبلا  ثیدَحل  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  لاق   . 38 ص 370 .

اوـلعجت ـال  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  نع   . 39 ص 377 . راونـألا ج 80  راـحب  ص 371 ، لئاسولا ج 3  كردتـسم 
راونألا ج 73 راحب  هیقفلا ج 4 ص 4 ، هرـضحی  نم ال  باتک  قودصلل ص 509 ، یلامألا  نیتعکر :» اهیف  اّولـصت  یّتح  ًاقرط  دجاسملا 

راحب مالسإلا ج 1 ص 148 ، مئاعد  هلبقلا :» لبقتـست  نأ  دجـسملا  یف  تسلج  اذإ  هّنـسلا  نم  : » مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ص 328 ؛
: لاق وأ  هنم  ربش  ّلکب  هّللا  هاطعأ  ایندـلا ، یف  ًادجـسم  ینب  نمو  : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  نع   . 40 ج 80 ص 380 . راونألا 
هعیشلا ج 5 لئاسو  لامعألا ص 391 ، باوث  ...توقایو :» ّردو  هّضفو  بهذ  نم  هنیدـم  ماع  فلأ  فلأ  نیعبرأ  هریـسم  هنم  عارذ  ّلکب 

. --------------- -------------------- هعیشلا ج 4 ص 448 ثیداحأ  عماج  راونألا ج 73 ص 370 ، راحب  ص 201 ،
---------------------------------------- --------------- --------------------------------

1 ---------------------------- 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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